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NUOTRUPOS
Upton Sinclair, pagarsė

jęs socialistas - rašytojas, 
kurs Kalifornijoj buvo lai
mėjęs nominaciją į guber
natorius nuo demokratų 
partijos, pranašauja, kad 
bėgyje sekančių dviejų 
metų būsiąs visuotinas 
karas Europoj.

LDS. CENTRO VALDY
BOS SUSIRINKIMAS 

įvyks antradienį, spalių 29 
dieną, 7 vai. vakare, Dar
bininko Redakcijos kam
bary.

Jungtines Valstybes Atmetė
Boikoto Pasiūlymą jMarianapolis — Spalių 

mėn. 27 d., Kristaus Kara
liaus šventėje Marianapo- 
lyj įvyko Kolegijos Rėmė
jų Seimas. Diena pasitaikė; 
(nepaprastai graži, todėl ir( 
atstovų atvyko labai daug.

Seimas prasidėjo 10 vai. 
Šiomis dienomis “Darbi- ryte iškilmingomis šv. Mi-!

LDS. KUOPŲ VAIDYBŲ IR 
NARIU DĖMESIUI

Chicagos bankai paskel-|ninko” Administracija iš- 
bė mokėsią depozitoriams' siuntinėjo LDS. nariams ir 
tik IV2 nuoš. Geraisiais “Darbininko” prenumera- 
laikais mokėdavo 3 nuoš. toriams pranešimus, kad 
Depresijos metu pradėjo , užsimokėtų narių mokes- 
temokėti 2y2 nuoš. Paskui nius ir prenumeratas. Pa- 
2 nuoš. Dabar vėl pusę 
nuoš. sumažino.

Prieš penkis metus Lie
tuvos ir Prancūzijos rusai 
Brazilijoj buvo įkūrę ūkiš
kas kolonijas. Dabar tij 
ūkių padėtis tiek pablogė
jo, kad rusai apleisdinėja 
tuos ūkius ir bėga į mies
tus. Kiti bėga į Argentiną 
ir Boliviją.

Ant Nemuno kranto, Ka
čerginės miške, ties Zapyš- 
kiais, bekasant žvyrą, bu
vo rasta mūro siena ir lai
ptai. Pasirodė, kad tai bu
vusi senovės lietuvių pilis.

Vokietija kitais metais 
importuodavo maisto už 
2y> 'bilijonų markių. Da
bar Vokietija bando apsei- 
ti su savo maistu. Todėl 
jai stinga 10 nuoš. reika
lingo sviesto. Stinga ir ki
tokių produktų. Vokiečiai 
turi būti nedavalgę. Už pi
nigus, kurie eidavo mais
tui importuoti, išleidžiamj 
žaliavai fabrikams impor
tuoti.'

ŠV. MYKOLO KAPĮI i 
KfiPI Yri Al Rfl MFTU ISEIMELIO STATAS KOPLYČIAI 50 METŲ

DEL LIETAUS ŽUVO 44 Washington, D. C. — 
ŽMONES Jungt. Valstybių Sekreto-* j< 

rius Hull dar kartą pareiš
kė Europos valstybėms,.

Darbininke” jau tilpo 
šiomis, kurias atlaikė kun. Klaipėdos krašto seimelio

Tokio, Japonija, Spalių
27 — Mažiausia 44 žmonės kad Jung. Valstybės nepri-*'Ryga, Latvija — Per šv. v v - - 7 .

Mykolą, IX. 29 d. suėjo 50 zuvo ko^s ^uvo uz“ aidės prie boikoto Italijos J ..
ėjęs ant Japonijos. Su ne- dėl kilusio karo su Ethio ;dr. J. Navickas, kolegijos rinkimų rezultatąi. Vokie- metų, kaip pašventinta šv. - - . . _ .

rektorius, asistuojant kun. tininkai gavo 24 Metas, o Mykolo koplytėlė kapuose, ^pasakomu lietumi siautė pija. Jungt. Valstybės šie-

aiškėjo, kad paraginimus 
užsimokėti gavo ir kaiku- 
rie užsimokėjusieji nariai 
ir prenumerątoriai. Dėl 
tokių klaidų kai kur kuo
pų finansų raštininkai tu
rėjo nemalonumų.

Taigi pranešame, kad 
visi užsimokėjusieji nariai 
ir prenumeratoriai, kurie 
gavote paraginimus užsi
mokėti, nekaltinkite tuo- 
jaus savo kuopos valdy-švedas, p. V. 
bos, bet ištyrkite, grąžin- kun Vaškevičius, 
darni gautą paraginimą pauskaSi p. Dilionienė ir 
“Darbininko” Administra
cijai su pažymėjimu kada, 
kiek ir iki kurio laiko esa
te užsimokėję.

“Darbininko” 
tracija, gavus

Adminis-1 
nario ar!

Po nuteisimo Rygoj vo
kiečių ‘Baltijos brolių’ na
rių pablogėjo santikiai 
tarp Latvijos ir Vokieti
jos. Vokiečių spaudoj va
roma propaganda 
latvius.

|ir smarki audra. Nuskan-(kia ir sieks taikos, bet nė- .T 
'dintas laivas Eitokis Maru nori maišytis į Europos .
su įgula iš 39 narių. Vien valstybių reikalus, taip p. _ 
Tokios mieste 18,000 na- Hull atsakė Tautų Sąjuli-J 
mų tapo apsemta. Du gai.
traukiniai susimušė. Kiti! -------------
nuostiliai dar nežinomi. ITALIJA DIDINS KARO < 
Tokio lietaus metereologi- 
jos biuras dar nėra užre- 
kordavęs praeity.

P. Skruodeniui dijakonu ir lietuviai (visuomenės są-' Ji pastatyta 1885 
kun. A. Švedui subdijako- jungos ir laukininkų cent-Į Šv. Mykolo kapai di
nų. Iškilmėms pritaikinta ro blokas gavo tris atsto- , džiausi katalikų kapai Ry- 
pamokslą pasakė kun. J. vus; darbininkų pusivieni-(goję. Juose ilsėsi ir tūks- 
Vaškevičius. pimas gavo du atstovu) itančiai lietuvių, daugiau-

Posėdžiai prasidėjo 2 va- gavo 5 vietas. ' šia laidotų nuo 1900 iki
landą po pietų. Pirminin-' Tokiu būdu į seimelį iš-11915 metų. Šiuose kapuose 
ku buvo p. J. Svirskas rinkti: iš visuomenės są- ilsėsi daugelio dabartinių 
(Worcester, Mass.) ir pa-, jungos — Viktoras Gailius Lietuvos veikėjų tėvelių ir 
vaduotoja p. O. Saurienė ir Jonas Kybrancas; iš artimų. Vienų kapai pri-. 
(So. Boston, Mass.). Ras-(laukininkų centro — En-1 žiūrimi ir tvarkomi, kitų 
tininkais — p-lė Vosyliūtė drius Borchertas; iš darbi-, žolėmis apaugę, nes miru- 
(Boston) ir stud. J. Sako-'ninku susivienijimo Ste-(šiųjų artimesnieji išvykę 
čius (Thompson.) Į komi-pas Baltrimas ir Kazys,iš Rygos. Rūpestingos ran-^ 
sijas buvo išrinkti: kun. Pranaitis. Iš vienybės są- kos saugojamas kapas po-, 

Rimša, rašo (‘E i n heitslistės’) puliaraus lietuvio kunigo 
p. Pili- išrinkti: August Baldszus, Jacevičiaus, pastačiusioj 

" ‘ Carl Borrmann, Theodor 'Majorų bažnyčią, miręs 
Borbe, Otto Bergens, Mi- 102 m. !
chael Jakuszeit, Theodor Šiuose kapuose palaido- 
Stenzel, Willy Betke, Adolf tas pirmas šv. Tėvo pa- 
Monien, Albert fengelien,1 siuntinys Latvijai arkivy- 
Benrnhard Mielke, Johann! skupas Antonio Gechini, 
Tiedecke, Fritz Bingau,!mirusio kovo mėn. ir pa-, 
Georg Plogsties^ '-Friedrich j reiškęs norą būtu ^palaido-. 
Galeiva, Ernst Reichardt,! tu šiuose kapuose.

stud. P. Balčiūnas.
Seime dalyvavo arti še

šių dešįmtų atstovų. Pri
imta keletą svarbių rezo
liucijų, kaip reikalu nau
jos statybos — reikia bū-

prenumeratorio pareiški-Į tinai statyti naujos dor
iną, patikrins ir praneš a-, mitorijos studentams; tam 
pie stovį nario ar prenu-'reikalui bus varomas va- 
meratoriaus.

Neužsimokėjusiųjų
jus: lėšoms sukelti bus 

na- naudojamos įvairios prie
dų ir prenumeratorių pra- monės: prakalbos - kolek- 
šome užsimokėti už “Dar- [ tos, etc. Nutarta vasarą 
bininką”.
LDS. Centro Sekretorius.

suruošti Kolegijos Dieną 
kolegijos parke.

Sveikinimais rėmėjai į- 
teikė nemaža aukų. Jų bu
vo surinkta ir seimo metu, 
nes beveik kiekvienas de
legatas prisidėjo nors ir su 
nedidele auka. Brocktono 

Ikšiol Birštonas veikė, p. Ramanauskas kolegijai- 
tik vasarą. Dabar einama paaukojo tris lotus žemės, 

prieš

Krištopaitis. Laivai bus' 
naudojami Lietuvos ūkio 
produktams gabenti į už-' 
sienius.

V V . I

Ikšiol Birštonas veikė

prie to, kad tas kurortas 
veiktų ir žiemą.

LAIVYNĄ

Šį rudenį į Latviją 
iš Lietuvos išgabenta 
000 žąsų.

bus
15.*

su-Lietuvoj prasidėjo 
pirkimas bulvių eksportui 
į Italiją.

Marijampolės cukraus 
fabrikas jau dirba nuo 
spalių m. pradžios. Fabri
kui jau pristatyta 10.000 
tonų runkelių.

- Kaune įsteigta draugija 
baltarankiams 
rams šelpti.

Roma, Italija — Italijos 
diktatorius Mussolini, pa
tyręs, kad Anglija turi di- 

proleta- desnj laivyną, išleido de
kretą, kuriuo skiria karo 
laivyno didinimui 441,000,-

1SUMANUS LAKCNAS 000 (apie $35,721,000) 
----- ----- (daugiau negu buvo numa- 

Conneaut, O. — Vienas tyta biudžete.
lakūnas pritrūkęs gazolino Be to, šiais metais ir 
nusileido ant kelio, priva- taip buvo numatyta laivy* 
žiavo su 
žolino ' 
gazolino 
kelio vėl pakilo 
kur jam reikia.t

orlaiviu 
stoties 
ir nuo

Lietuvoj praėjusią vasa
rą užauginta 2.800.000 
centnerių cukrinių runke- įnis. 
lių. Juos suvartos du Lie
tuvos cukraus

Paventy, ties Kuršėnais, 
Šiaulių apskr., pastatyta 
antras Lietuvos cukraus 
fabrikas. Fabriko iškil
mingas atidarymas įvyko 
spalių 8 d. Dabar Lietuvai 
jau nebereikės importuoti 
cukraus. '

Galeiva, Ernst Reichardt, 
Arthur Papendick, David 
Waitschies, Jonis Pokal- 
nischkies, Walter Pfeiffer, 
Christoph Schmidt, Ernst 
Surrau, Rudolf Schwindt,(sai, kuris išmokytas nebū- 
Fr:
Rutkowski

AUKSO MINTIS
Kaip laimingas tasai, 

kuris negimė vergu, ir la

prie ga- ro reikalams 80,000,000 Ii-L 
prisipylė rų daugiau, kaip pereitais 
to paties metais. •
ir nulėkė Vadinasi, Italija ar tik ‘ 
W beJ3r ^n<e§iru'c®^a karui su Anglį* 2 
is: ’**^Tjay ;

GRĮŽTA JIMMY 
WALKER

Southampton, Anglija,

I SUDEGINO DRAPANAS
| KAD PRISIŠAUKUS 

PAGELBOS

’itz Roespell ir Gustavai svetimos įtakos įrankiu.Jš šio uosto į Jungtines 
itkowski. I Uoton. Valstybes išplaukė buvęs

Gaisras* Teismo Rūmuose
Washington, D. C.—Nau

jieji Aukščiausiojo Teismo 
I rūmai kaštavusieji $li,- 
J 500,000 buvo pripildyti

ant jūrių kranto, netoli ^ūmų, kuomet neatsargūs. 
Bostono. Kaikurie aukavo darbininkai cigaretu ar 
daiktų ir labai brangių. !PVPke uždeS® savo 
Vienu žodžiu seimas buvo 
gausus atstovais ir auko-

ŠUNYS SUDRASKĖ

Malden, Mass., — Spalių 
25 d., du lenktynių šunys 
(greyhounds) išvesti pasi- 
mankštinimui užpuolė ir

Ibintus drabužius nuo ko ba^iai ,5 met^l

Žinoma, pati svarbiausia 
fabrikai, dalis tai ta moralinė para- 

Runkelių augintojai gausia, kurią teikia kolegijos 
6.580.000 litų. Runkelių apylinkės kolonijos ir jose 
augintojų yra 4.300. Reiš-1 gyviiojautieji rėmėjij sky- 
kia vidutiniškai jiems teks pįai. Tą savo moralinę pa
po 1.500 litų. • ramą jie parodo savo dar-

—_—.— įvaįrįais paruošimais,
Šiais laikais Lietuvos Savo asmeniu dalyvavimu 

prekyba su Anglija yra 72 !ViSUOse kolegijos parengi- 
nuoš. didesnė, negu buvo niuose. Gražių kalbų pasa- 
1927 metais. . nevienas rėmėjas, ypa-

—--------  Etingai gražiai kalbėjo kun.
Kaune Lietuvoj augintų Petraitis (suteikdamas 

vynuogių kilogramas kaū ir auka $25.00), kun. J 
nuoja po 8 litus, Importuo-: švagždys, kun. J. Vaitekū- 

i tos po 12-15 litų. ’ 4 ~ 11 T

buvo užsidegusios šiukšlės 
ir pripildė palocių dūmais, 
kas sukėlė nemažą triukš
mo iki dūmų priežastis 
buvo išaiškinta.

KuDIKIS GIMĖ ŠULINY

NELAIME KASYKLOSE

Lietuvos “Maisto” ben
drovė Norvegijoj pirko du 

■ laivu. Šie laivai jau Klai
pėdoj. Laivai bus pavadin
ti lietuviškais vardais, ant 
abiejų plevėsuos Lietuvos 
valstybinės vėliavos. Abie
jų laivų kapitonai taipgi 
bus lietuviai —-Domeika ir

Londonas, Spalių 27, su
lig gautų žinių Akaike ka
syklose Fukuoka prefectu- 
roje, Japonijoj buvo spro
gimas. Ir manoma, kad vi
si kasyklose darbininkai

Sanford, N. C. — Spalių 
25 — Ponia Alton Jordan,1 
būdama nėščia, nuėjo iš 
(šulnies pasisemti vandens. 
'Jai pasilenkus į šulinį ji a- 
palpo ir įkritcf į 20'pėdų 
gilumo šulinį. Jos vyras, 
nepertoli laukuose dirbęs, 
išgirdo jos šauksmą. Iki 
jis su kitu vyru atsiskubi
no ją gelbėti ji tuom tar
pu pagimdė kūdikį šalta
me šulinio vandenyj, sve- 

, riantį beveik 8 svarus. Jau 
, ketvirta diena kaip motina 
ir kūdikis tvirtėja ir pavo-> 
jus jų gyvybėms nebegrę- 

1 šia.

Nantasket, Mass. —Spa* 
lių 25. Penki vyrai iš Mal

kelis terminus New Yorko den’o nusirengę degino sa- 
miesto 

(VValker.
joj buvo susekta daug šel- sišaukus pagelbos. Jų lai- 
myščių ir jis turėjo iš tos velio motoras sugedo ir 
vietos pasitraukti ir neš- vandens srovė juos nešė Į ’ 
dintis užsienin. Dabar grį- atviras juras. Pagelbos 
žta. Visi įdomaujasi kaip šauksmą pastebėjo kraštų 1 
New Yorkas jį pasitiks, sargybos laivas ir juos iš- 
Pirmiau buvo labai popu- gelbėjo, nors ir labai su* . 

; ledus. • šalusius. :?

majoru Jimmy vo drapanas, kad tuo bū- 
Jo administraci- du atkreipus domę ir pri*

vaiką Robert Nelson iš 
Maldeno. Jų treniruotojas 

iThomas F. Darby neturėjo 
! jėgų didelių įnirtusių šunų 
nuo vaiko nuvyti. Šunys 
taip vaiką apdraskė, kad 
nuvežus ligoninėn reikėjo 
net 143 stičių susiuvimui 
žaizdų. Buvo manyta, kad žemės, 
(Vaikas mirs, bet pradėjo 
taisytis.

KIEK LIETUVOJE IR 
VISAME PASAULYJE

YRA SKAUTŲ?
Tarptautinis skautų biu-

Nesitaikys iki Italai Neišsikraustys
Addis Ababa, Spalių 25, (šis vėl Eli jos policijai. Ge- .■ 

Imperatorius Haile Šėlas- riau paieškojus, rasta iš 
šie davė pareiškimą, kad j viso 1734 sidabro Lietuvos 
iki paskutinis Italijos ka- ir Lenkijos pinigų ir 15 ir ‘ 
reivis, neapleis Ethiopijos16 amžiaus. ;

tol apie taikymosi Į žemgalės muziejaus Lie- . 
negali būti nei kalbos.; tuvįų skyrius deda pastan- 
Mat, diplomatiniuose ra-| auti rastus ptoigus 
teliuose eina kalbos, kad, 'gavo skyriui. 
Mussolini sutiktų kalbėti! 
apie taiką, jei Italija gale-' 
tų pasilaikyti tas žemes, 

i kurias ligšiol Ethiopijojt
SU BELGIJA PASIRAŠY
TAS KOMPENSACINIS 

SUSITARIMAS

nas, kun. A. Bublys, p. J.
Svirskas, p. V. Rimša ir 
daugelis kitų. Posėdžių 
metu būta ir karštų disku
sijų, kas sukėlė didelio ū- 
po ir pasirįžįmo dirbti.

Kitiems metams palikta 
ta pati valdyba. Seimas 
gražiausioj nuotaikoj buvo Į Dr. J. F. Foster, kurio 
užbaigtas jškilmėųiis kop- • priežiūroje moteris su kū- 

, sako, kad
o* Auojivuot ibKiuucuua priežiūroje moteris su su
yra žuvę. Ligšiol atkasta Į lyčio je. Kun. J. Švagždys dikiu randasi, sako, kad 
17 lavonų. Manoma,kad Ii- suteikė iškilmingą švenč [tai esąs pirmas medicinos 

| Irusieji: 150 irgi yra žuvę. [Sakramentu palaiminimą, (istorijoje toks atsitikimas.

ras, skelbdamas, kiek ku-'užėmė. Kad tas kalbas sū
rioje valstybėje yra skau- 'stabdžius Ethiopijos kara
tų, apie Lietuvą paduoda jjus padarė savo pareiški- 
šitokių žinių: skautų vaduką taikos klausimu. 
495, skautų vyčių 301,;  
skautų —4890, jūros skau
tų — 243, vilkiukų —2926, 
viso — 8.855. Tomis pat 
žiniomis, Lietuvoje skautų 
1933 m. buvo — 7.550. Vi
same pasaulyje esą per 
3.500.000 skautų ir skau
čių. Jų esama 46 šalyse.
Buvusių skautų ir skaučių Edžio dėžutę, iš kurios pra- portuojama atitinkama 
mažiausiai skaitoma 15.- dėjo, byrėti pinigai. Apie nuošimtis pernai į Lietuvą 
000.000. ’ radinį pranešč ūkininkui,(importuotų prekių.

Kaunas — Šiomis dieno* * 
mis Briuselyje pasirašy
tas kompensacinis susita-

laikotarpį, pagal susitari- '
------—- mą, iš Lietuvos bus eks* .

Vladas Bartuška, gyv. portuojama numatyti su- 
Mežamuižės valČ., Jelga- dytų kumpių, kiaulienos 
vos apskr., ardamas lauke (mėsos, sviesto ir javų kie- 
užkliudė sutrinijusią me-į kiai. Iš Belgijos bus im* 1
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• VIETINĖS ŽINIOS
maldos sekančiomis dieno
mis bus:

! Ketv. — Visų Šventų Vi
gilijoje 4 vai. po pietų bus 

d., 7:30 vai. vakare, Šv. klauso/na bernaičių - mer
gaičių mėnesinė išpažintis.

4:15 bus laidomos Mari-

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, spalių 31

. Petro par. salėje ant 7-tos 
gąt. įvyks LDS susirinki
mas, kuriame bus patiek- jos Vaikelių Draugijos pa
tas seimo raportas. Todėl maldos ir susirinkimas, 
prašome visų narių skait-| 7:30 bus suaugusiųjų iš- 
lingai susirinkti. pažintys, šventoji Valan-

- O. Siaurienė, pirmininkė, da ir šv. Teresės pamal- 
----

GRAŽIAI PAVYKO Dieną misios bus laikomos 
šiomis valandomis: 5-6-7-8 
ir 9.

7:30 vai. vak., bus gieda
mi dveji Mišparai.

šešt. — Uždušinėje bus 9 
Šv. mišios pirmos prasidės 
6 vai. ryt.

Amžinojo Rožančiaus ir 
Maldos Apaštalystės drau
gijos ir patsai’ choras.

Jei nori sužinoti kada 
bus pasaulio pabaiga ir 
kokios jo bus paskutinės 
dienos, tai tuojau įsigyk 
knygutę: Ką mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pa
baigą. šią knygutę yra 
parašęs A. Jakštas. Jos 
kaina 10c, Su prisiuntimu 
15e. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, 
Mass.

DAKTARAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šv. Jono Evang. BĮ. Pašalp. Draugijos Nariams

South Ėoston, Mass.

Apart vaidinimo ir vieti* 
nio choro dainavimo daly
vaus solistė Margareta 
Grybaitė — Cambridge 
žvaigždė ir Jonas Tamulio- 
nis — Nashua’s Caruso, 
Jiedu savo žavėjančiais 
balsais palinksmins visus.

GERB. TAMSTA: DAR DIRBA

So. Boston, Mass. —Sek- 
. madienį, spalių 27 d. po 
pietų ir vakare įvyko ‘Dar- 

- bininko’ naudai vakaras 
i. su judamais paveikslais ir- 

prakalbomis. Judamus pa
veikslus “Bažnyčia Kata- 
kUmbose” rodė ir aiškino 
A. Peldžius. Popietinėje 

r programoje padarius per- 
. trauką, kun. F. Strakaus- 

kas Lowellio lietuvių par. 
klebonas pasakė gražią 

' kalbą apie Kristų Karalių. 
>• Ištikrųjų, jd kalba be galo 

buvo įdomi ir įspūdinga. %
Vakare taipgi buvo ro

domi tie patys paveikslai..

MIRĖ

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M.V. CASPER |
Arti Municipal Building Į 

525 E. Broadway, S. Boston |
Ofiso Valandos |

Nuo 9 iki 12 ryte ir' nuo 1.30 Iki | 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
sas uždarytas subatos vakarais Irs 
nedėldleniais, taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray I

Šį metą (Lapkričio men.) sueina 25-ki metai nuo mūsų draugijos susitvė- 
rimo. Draugija yra nutarusi šį savo Sidabrinį Jubiliejų iškilmingai paminėti. 
Tas paminėjimas prasidės Lapkričio 3 d. 1935 m. 9:30 vai., ryto, su Šv. Mišiomis, 
Draugijos Intencijai, Šv. Petro Lietuvių Parapijos bažnyčioje, W. Fifth St., So. 
Boston, Mass.

Todėl, visi nariai ir nares, malonėkite būtinai pribūti, su draugijos ženklu, 
į pobažnytinę salę, nevėliau kaip 9 vai. ryto. Ten susitvarkę maršuosime “in cor- 
3ore” į bažnyčią klausyti Šv. Mišių ir pamokslo. Nuo šios pareigos lai neatsilieka 
nei vienas draugijos narys-narė.

IŠKILMINGAS JUBILIEJINIS BALIUS
Šeštadieny, Lapkričio 9 d., 7 vai. vakare, Lietuvių salėje, kampas E ir 

Silver Sts., South Bostone, įvyks mūsų draugijos iškilmingas Sidabrinis Jubilie
jaus balius. Kad nebūtų ankšta, paimta net dvi salės: viršutinė ir žemutinė. A- 
aejose grieš muzika. Juk Tamsta žinai, kad mūsų draugijai sulaukus 25-kių gy
vavimo sukaktuvių, verta pasidžiaugti. Todėl pribūki į šį balių — galėsime pasi
linksminti.

Juozapas Gavėnas 
gyv. 74 Gatės St., 
spalių 17 d., miesto ligoni
nėje, nuo sunkios galvoje 
operacijos. Paėjo iš Kalva
rijos parapijos. Ameriko
je pragyveno 21 metus. 
Paliko žmoną Marijoną 
(Murauskaitę), posūnį ir

41, 
mirė

•• Parodžius pirmą dalį pa- podukrą. Laidotuvės jvy- 
■V/mItciIh nn*n Irnl . . . ~ « — — •veikslų, patrijotingą kal-

. bą pasakė Jonas Kumpa, 
LDS Apskr. pirmininkas

< ir adv. K. Kalinauskas.
. Pastarasis kalbėjo apie

. . katalikiškos spaudos reik-' Mass. Valstybės ERA- 
; šmę. Jis ragino,, kad kiek- WPA administratorius, A- 

vieno kataliko namuose 
rastųsi laikraštis “Darbi-

į pinkas”. P-nas J. Kumpa 
savo kalboje prisiminė ir

; “Darbininko” radio pusva-
• landį. Daugelis įsirašė į 

radio pusvalandžio rėmė- BROLIS NUŠOVĖ SAVO
. jus sudedami $14.00.

<„■ Prie pasisekimo šio va-' 
r karo daug pasidarbavo 
į’ klebonas kun. F. Virmaus-
5 • kis, gražiai išgarsindamas 

ir suteikdamas dovanai 
salę. Taipgi daug išplatino 
tikietų M. Kilmohiūtė, p.

!. Vasylienė, O. Siaurienė ir
i . J. Grudzinskas. Vakare

j darbavosi: V. Valatka, J.
Dilis, ir Jeskevičius.

Į radio pusvalandžio rė
mėjus rašinėjo: St. Griga- 
navičius, F. Karlonaitė ir 
Stasė Valatkevičienė.

ę ■ ’

L... “Darbininko” adminis-

ko spalių 10 d., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

14000 GAUS DARBUS

rthur G. Rotch, pranešė, 
kad iki 15 lapkričio, ant į- 
v airių valdiškų ’ projektų 
bus pasamdyta dar 15000 
bedarbių.

Leo Hamilton, 15 metų 
gyv. 54 Lee St., Cambrid- 
ge, apžiūrinėjo šautuvą, 
kuomet sesutė Margareta 
7 m. mokinosi katekizmą. 
Staiga šautuvas netikėtai 
iššovė ir jo sesutė nuvirto. 
Nuvežta ligoninėn mirė. 
Mažas neatsargumas 
mią šeimyną pavertė 
dėsiu ir susikrimtimu 
gaubta.

ra- 
liū- 
ap-

APSIVEDĖ

Spalių 27 d., po sumai,
tracija ir Radio Komisija šv. Petro bažnyčioje apsi-i 
taria nuoširdžiausiai ačiū vedė Steponas Pocius su' 
gerb. klebonui kun. F. Anele Daukšaite gyven. 
Virmauskiui už salę ir 125‘C St. So. Boston, Mass.

< nuoširdžią paramą garsi- Pabroliai buvo jaunojo 
‘ J; nant šį parengimą, ačių brolis Antanas. Pamergė

. visiems atsilankiusiems, buvo jaunosios sesuo Bro- 
kurie parėmėte “Darbi- nicinvra t
ninko” vakarą.

Publikos atsilankė ne-
’ mažai. Liks pelno apie

$55.00. Rap.

Darbi- nislava.

VYČIAI TALKON 
CHORUI

A

r.
PAMALDOS

Šv. Petro bažnyčioje pa-

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS).

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 ik! 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 ik! 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.

Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

t. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki. 12, nuo 
1:30 Iki 6 ir nuę 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėllomls nuo 9 iki 12 vai. dienų, 

(pagal sutartį)

IR

DR. J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

Taipgi, pritaikau akinius,
534 E. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
Tel. South Boston 2712 

Jei neatsiliepia tai šaukit:
Algonąum 9753

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Central Sq., 

Cambridge, Mass.

BROADVVAY LUMBER 
CO.

Lentos, durys langai ir kitokis 
namams materijolas

312 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU 9419

NAUJŲ NARIŲ VAJUS
Taip pat primenu, kad Jubiliejaus proga į draugiją priimami nauji nariai 

su dideliu palengvinimu. Todėl pakalbinkite savo draugus ir gimines prisirašyti 
prie mūsų didelės draugijos.

Choristai smarkiai ruo« 
šiasi į kaukių vakarą - šo
kius, kurie įvyks spalių 30 
dieną, parapijos salėj —- 
Septintoj gatvėj.

Vincas Kališius sako: 
“Taip puikiai išpuošiu sa
lę, kad žmones atėję nepa
žintų”.

Bus proga laimėti gražių 
dovanų už gražiausius ir 
juokingiausius kostiumus. 
Muzika — Bostonians — 
šokiai nuo 8 — 12; diena 
Spalių - Oct. 30 — vieta — 
Parapijos salėj. Rengia šv. 
Petro par. Choras.

Klumpakojus.

Rast. J. Glineckis.

MOTERŲ VAKARĖLIS 
PAVYKO

Spalių 23 d. š. m. įvyko 
Beano party. Žmonių atsi
lankė gana daug ir visi bu
vo užganėdinti. Pelno liko 
nepermažiausiai. Tai var
du Lietuvos Dukterų drau
gijos, po globa Motinos 
Švč. tariame padėkos žo
dį visiems atsilankusiems, 
aukotojams biznieriams, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie surengimo, ir 
taipgi tariame padėkos žo
dį klebonui kun. Virmaus- 
kui už gražų paraginimą 
paremti tą vakarą.

Valdyba.

kuris įvyks tos dienos, va-Į gražų veikalą atidėjo Ūki- 
kare Aušros Vartų par, ninku vakarienę į kitą sek- 
salėj.

Choristai sunkiai dar- ti savo jaunimą pasiklau- 
buojasi. Tą vakarą išgirsi- syti kantatos.
me mūsų tautos žymiausių! Tą vakarą soUstas Juo. 
muzikų didžiausius dar- zaa Antanėlis tikrai suža-

madienį, kad galėtų atvež-

F.VVAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

148 Columbia St.
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonai:
Ofisas: TROwbridge 7880
Namai: TROwbridge 6434

Sąžiningas ir Rūpestingas 
PATARNAVIMAS

bus, būtent, Sasnausko 
Kantatą “Broliai” ir Šim
kaus, “Nugrimzdęs Dva
ras”. Choristai beveik kas 
vakaras su visa energija] 
praktikuoja, kad kuoge- 
riausiai vaidinimai pavyk
tų.

Sasnausko “Broliai” — 
žodžiai Gustaičio — ar ne 
bus tik geriausias lietuviš
kas veikalas. Kun. Dr. 
Bružas — Nashua’s klebo
nas, sužinojęs kad šv. Pet
ro par. Choras išpildys tą

Spalių 24 d., miesto ligo
ninėje, mirė Adelė Jankau
skienė (Klemkaitė), 40 m. 
amžiaus, gyvenusi 9 St. 
Markš road., Dorchester, 
Mass. Jinai sirgo porą me
tų. Porą savaičių atgal, 
miesto ligoninėje, turėjo 
vidurių operaciją. Buvo 
besveikstanti. Bet prisime
tė šiltinė ir nebeišlaikė. 
Sakramentais vietinio ka
peliono aprūpinta, mirė. 
Ji paėjo iš Panedelio para
pijos. Amerikoje pragyve
no 23 metus. Paliko vyrą 
Petrą ir dukterį Izabelę. 
Tapo palaidota iš šv. Petro 
bažnyčios, 2:30 vai. po pie
tų, Kristaus Karaliaus die
noje, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

REIKALINGA pienui iš
vežioti draiveris. Turi būti 
blaivus ir geras biznierius, 
suris pažįsta So. Bostoną. 
Gera alga. Atsišaukite

L. Norinkevičius,
660 E. 8th St. 3 lubos.

savo

“Nu-

vės klausytojus su 
maloniu balsu.

Antrasis veikalas 
grimzdęs Dvaras” — mu
zika Šimkaus — žodžiai 
Jono Žiliaus. Jame daly
vauja solistas Rapolas 
Juška. Jam pritars mergi
nų choras. Antanas Vis
minas, Lawrence par. var
gonininkas diriguos.

To veikalo vaidinimu ga
lėsime džiaugtis, nes tai 
bus pirmą sykį suvaidin
tas. Vincas Kališius nakti
mis dirba, kad nustebintų 
atsilankiusius savo paga
minta scenerija. Abiem 
veikalam akompanuos Ma
rija Treinavičiūtė.

PAVEIKSLŲ
Katalogas 1936 m. 

SIUNČIAMAS DYKAI 
Parašykite paprašydami pas — 

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadvvay, So. Boston, Mass.

SPALVUOTI LIETUVOS 
KRUTAMI PAVEIKSLAI

Tel. So. Boston 9459

REARDON’S
FL0WER SHOP

Užlaiko vestuvėms bukietus 
pagrabams gėles.

JOSEPH W. REARDON
487 Broadway, So. Boston, 

Mass.

ir

QUEEN ANN LAUNDRY,
INC.

LIETUVIŲ SKALBYKLA
Skalbiame ir proslnajne visokius 
drabužius. Mes paimame Ir prista
tome drabužius visur, kaip tat: 
So. Boston, Cambridge,, Brlghtou 
Dorchester ir kitur. Pamėginkite 
ir patyrslte, kad gaunate patarna

vimu už pigią kalną.
7-9 Ellery St., So. Boston 

Tel. So. Boston 2923

PIGIAI TAISOME 
STOGUS

SO. BOSTON ROOFING CO.

JOHN MARTIN & 00.
Taisome Visokius Stogus

414 W. Broadway 
TELEFONAI:

South Boston 0574 dienomis
South Boston 0184 vakarais

JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Rodomi J. Januškevičiaus Jr.
Spalio 27 d. New Haven, Conn. 

Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėj, 6:30 vai. vakare.

Spalio 29 ir 30 d. Waterbury, 
Conn. šv. Juozapo parapijos 
Mokyklos svetainėj, 7:30 v. vak.

Lapkričio 3 d. So. Boston, Mass. 
Šv. Petro bažnytinėj svetainėj, 
po pietų 3 vai. ir vakare 7 vai.

Įžanga visur 35 centai, 
vaikams 15e.

J. Januškevičius, Jr.
219 So. Highland St.
W. Hartford, Conn.

DR. GRADY Tel. Šou. Boston 3694

STANIEY 
BOTTUNG CO.

0. F. GRIGAS, SAVININKAS
Išdirbėtas gerų, minkštų

gėrimu.
107 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Namai: 181 D. St., So. Boston

SPECIALISTAS
Baigęs N. Y. Universitete Medicinos 
Kolegijų, pirmiausiai praktikavo Ft. 
Hamilton Ligoninėje N. Y. Chirurgas 
Out-Patient Lowell Hospltaly, gydy
tojas City Dlspensary; gydytojas prie 
St. John’s Hospltalės; Medicinos, eg- 
zaminieris prie Metropolitan Life 
Ins.; Lowell Y. M. C. A. Gym.; A. O. 
Foresters of America. Ofiso valandos: 
Utar., Ket., Sub. nuo 10—12 ryte; nuo 
2—5, dienų, nuo 7—8 vak. Nedėllom 
nuo 10—12 ryte. Patarimas dykai, 

327 TREMONT ST., BOSTON.

POŽĖLA PRALAIMĖJOJOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadvay, 

South Boston, Mass.
Office: Tel. S. B. 1437

Res. 158 W. 7th St.
Res.: Tel. S. B. 3960

Patarnavimas dienų ir naktį.

Įvykusiose penktadienio 
vakare ristynėse, Boston 
Garden tarp Karolio Požė
los ir Ed. Don George iš
ėjo Požėlos pralaimėjimu 
savo didesniam ir sunkes
niam oponentui. Nors ir 
pralaimėjo, bet Požėla pa
rodė žiūrovams savo pui
kų, tiesiog klasišką, risty- 
nių stylių.

9 CHORO DARBUOTE

Spalių 27 d., Vyčių kuo
pos susirinkime, kun. F. A. 
Virmauskis paprašė jų pa
sidarbuoti parapijos kon
certo naudai, kurį rengia 
į parapijos choras, vadovy- 
Įbėjo art. R. Juškos, lapkri
čio 10 d., 7:30 vai. vak., 
Dangaus Vartų parapijos 
salėje ‘I’ ir ‘E’ 4th gat.-

Vyčiai noriai sutiko par
davinėti koncerto įžangos 

! tikietų ir pavaryti akciją 
; jo. naudai.
Į. Koncerto tikietų parda- 
! vinėjime talkininkauja ir 
j kitos draugijos, būtent: 
S Tretininkai, Blaivininkai,

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie parduoda šviežius produktus ir maloniai 
patarnauja. Nuėję į bile kurią krautuvę pasakykite, 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

SŪNŪS
Seniausias ir Savistovia šios

Valstybes
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Gyvuoja 26 metai. Patarnavi-  ̂

nias dieną ir naktį.
TUKI NOTARO TEISES

Ofisai:
254 W. Broadvvay, So. Boston^ !

Tol. Šou. Boston 2690 ' ’ .j j
113 Ames St., Brockton, Mass.! *

Tel. Brockton 390 j!
Gtfeautmofi vieta r ' i

838 Dorchester Avė. ; !
Tel. Columbia 2537 J i

Tel. South Boston 0815 .

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dienų ir nakti
Fanerai Home ir Res.
664 Ėast Broadvray,

So. Boston, Mass.

| Moko muzikos, piano 
! ir dainavimo. Specia- 
[ les pamokas duoda 

vaikams.L O
L: p Adresas:
t. | 933 E. Broadvvay,
f H SO. BOSTON, MASS.

Štai artinantis lapkričio 
10-tai dienai, Šv. Petro pa
rapijos choras, deda visas 
pastangas, kad prisirengtų 
prie milžiniško Koncerto,

POVILAS BUSHMANAS
48 Orescent Avenue, 

Telephone Uolumbia 6702
29 Savin Hill Avėnue, 

DORCHESTER. MASS.
46 Hampden St., 

Tel. HIGhlands 4865 
ROKBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKET 
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

<90Broadwąy, Tel.S,Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 

Telephone South Boston 9367
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plepi, kai pavasario var
lės. Argi jau pirmas sykis i 
su tokiomis svieto valka
tomis? ' Argi nežinai, kas 
jos yra, kurios pačios siū-. 
linas! ? Ar jau užmiršai, 
kokį tau šposą pernai iš
krėtė ta biaurybė Stepka. 
Ir ji taip gyrėsi, kad vis
iką mokanti... O, paskiau, 
'kaip apsiprato, tai nors 
i ant šunes mesk... Būdavo 
;rytą nueisi pakelti: šauksi, 
įšauksi, rėksi rėksi, Stepu- 
ite, Stepute, Stepka!... Ji 

Juozas Petraitis į sau susįrįetus knarkia, kai
Našlaitė Pas Kristų Karalių 'įXlė oJTSSn

----------  rus, tai baisiausiai galva 
— Eik pas gaspadinę, pramušta. Ji, rodos, ims 
prašyk.------------------------- ir sudegs! Net būdavo

Tuo tarpu kyštelėjo gal- kaktoj, akys verda begė- 
vą ir gaspadinė. Bet gas- diškumu... Ji, rodos, palei- 
padinė, kai briedis. Ji, ro- stuvį ryte praris... Jau 
dos, pati savęs baidėsi. Ji man daugiau tokių nereik. 
mergelę visą akimi perš- Išdrožus šeimininkė, išė-

APYSAKAITĖ

Žmones! Jei verkia dėl 
jūsų negailestingumo, 
alkani ir be prieglau
dos, tai žinokit, kad 
jūsų broliai-sęsers, o
net gal busimieji jūsų meigė. Mergelė dar labiau jo piktai užtrenkdama du- 

| gėdinosi prašyti. Bet vis ris.
, net siekda-Į Mergelė, dar labiau su- 

i-ima rankas bučiuoti šeimi-' sįjaudinus, susigėdinus.
Visa ninkei. Mergelė pasakojo: i^aip nesava išėjp. Jau ji 

.| — Poųiute, aš esu našiai- ne| bijojo pas ką nors už- 
p, ! eiti ir prašyti nakvynės,

jnavau pas ūkininką. Bet j^es jau jį pas trečią gy- 
Išgulėjau porą ■ ventoją prašo ir vis negau

na. Šaltame ore ją šaltis 
dar labiau ėmė krėsti. O

vaikai verkia.
Žiema. Naktis. Vėjas, kai j dėlto prašėsi, 

padūkęs draskosi ir nėšio- ]— - —1 — - 
ja snaiges. Tamsu.
gamta, rodos, nori sunai-| - 
kinti visa tai, kas dar yra tė — visiška beturtė, tar-i
gyva.

Pasigirdo bildesys. Bil-susirgau.
dėsys lėtas, bailus. Į duris,'savaičių. Pasidarė man 
prie pat vieškelio begyve-.kiek geriau. Šeimininkai
nančio ūkininko. Deja, šios pradėjo spausti, prie dar-*|Qp0S įr veidas karščiu
beldžiamos durys neatsi-bo. Tačiau jie pamatė, kadliepsnojo! Jos galva nuo 
darė. Beldimas kartojosi, vargu ką as bepadirbu karščio, rodos, kiekvieną 
bent kiek padrąsėjęs. ; neturiu jėgų. Jie tada ma- tvirtesnį žingsnį žengiant

Pagaliau duris kažkas ne tiesiog pavarė būk, nusprogs! Ji nebežinojo 
atstūmė. Įėjo į grinčią tai bijodami mano ligos... eįĮį įr bedaryti. Ji 
kažkokia keistoka žmogys- — A, a, taip, taip, kad nebeturėjo jėgų. Jos kojos, 
ta. Apsiskarmalavus, gal- nemeluotum būtų teisybė. ^aį nesavos, linko. Bet vis 
vą apsisupus suplysusia; Jau as tokias paukšteles > jį kovojo. Ji ėjo. Jai 
juoda skepeta. Tai buvo pažįstu. Juk jei būtum ge- pasidarė begalo 
mergelė gal kokių 12—13 ra, tai seimininkai būtų girdi suspaudė 
metų. Mergelė pusbasė, la- nepavarę...— ___ ;masj Skausmas
bai sušalus ir suvargus! !
Vos ji galėjo savo sugru- kis pastačius ir, matyt, įosj Kai buvo sveika, ja 
busiom lūpom pratarti žo- jau joje pradėjo užvirti j vį 
dį. Ji prisiartinus prie šei- gyslose pikčio kraujas. [• ______  _____
mininko, prašė maloniai — Na, na, mama! ‘Kan<pęes buvo klusni ir darbš- 
prieglaudos — nakvynės, jau čia taip kalbėt. Gal,^ mergaitė. ’
Tai. buvo labai maloni ir mergiščia ir gana gera. Q gtai šiandieni kai liga 
graži. O, jos akytės ange- Priimkim ir gana. Matyt, prispaudė jau niekam 
liškai tyros — nekaltos, kad ji nesveika — visa, „ nereikalinga Net į savo 
kažkokia nežemiška šilu- dreba, — šeimininkas pyp-> + npnnri priimti Ti 
ma spindėjo! , kę krapštydamas kalbėjo, ir savP0 mirusią

Tačiau šeimininkas nie- šie jo žodžiai bobą degte mamytęt Mergaitė nie
ko jai neatsakė. Jis tik uždegė. Ji net stybtelėjo,kaįp negalėjo susilaikyti 
kliurkė godžiai užsigulęs ir automatiškai pradėjo: nuo agarų jj apsikabin0 
buz^- - PusSalvi sen°saures' drebančiomis rankomis

Pagaliau žeksėdam a s Tur būt, kai sitos biaury- prie vjeįke1jo krygįų y. sn.
prasitarė: , ,bčs užtrauki durnų, tai ir smuko . snįegą gįs gnie_

gu apdrėbtas kryžius jos 
buvo visa paguoda! Ji čia 
jautė nežemiško poilsio va
landėlę! Ji gerai žinojo, 
kad jos nieks jau neats
kirs nuo šio šalto kryžiaus. 
•Ją tik vien šis liūdnas kry< 
žius supratot Nes žmonių 
širdys yra šaltesnės už 
sniegą, kietesnės už titna-

liūdna! 
skaus- 

___  ________ bedalės 
Šeimininkė čiauškėjo a- našlaitės — visų atstum-

j visi žavėjosi! Ji visiems 
Ibuvo maloni ir reikalinga.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PAŠALPINĖ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirui. — J. Petrauskas,
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16 IVlnfield S t., So. Boston, Mass.
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885 E. Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zalkis,
7 IVinfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia nedėld ienį kiekvieno mėnesiu
2 vai. po pietį], Parapijos salėj. 492 I •
E. 7th St.. Šri Boston. Mn«s ]

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Botson 1298

Vlce-^irmininke — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St., So. Boston, Masg. 
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Prot. Rašt. — Bronė Ciunienė,
29Gould St., West Roybury, Mass.
Tel Parktvay 1864-W

Fln. Rašt. — Marijona Mnrkonlutė.
33 Navarre St., Roslindale, Mass.

Tel. Parktvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

105 West Gth S t.. So. Boston, Mass
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antra ntarninks kiekvieno mSiiosb. tia® nr>>rnk<>ln raitininke

Našlaitė meldėsi! Meldė
si ji į Nukryžiuotąjį! Į Nu
kryžiuotojo Motiną. Jai 
pasidarė dar maloniau! Ji 
nradėjo nejausti skausmų. 
Apsistojo dūkęs vėjas ir 
pasirodė danguje viena-ki- 
ta žvaigždutė. Ji dar la
biau spaudė kryžių prie 
krūtinės! Jai atrodė, kad 
viskas keičiasi į gerąją pu
sę. O rytai blanksta nau- 

’ jam džiaugsmo saulėte
kiui!...

; Jai pasirodė akyse ir mo- 
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Entered ns sėcond-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston. «. * * . .
. Mus. under tu. A. t ot Mureh 3. isTo isk§s> suvargęs ir rautoje-

Acceptnnce for mnlling at special rate of postage provided for In Section 1103 (tas. Ji prisiminė gana aiŠ- 
Act of October 8, 1917, authorlzed ou July 12, 1918 * ....

DARBIflipĮ^AS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Ilolidays sueh as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independenee Day, 

Labor Day, Thauksgiving and Christmas 
-------------- by --------------

SUBSCRIPTION RATES:
Pompstic yearly  ...........  $4.00
Forelgn yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Forelgn once per week yearly.
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vS“tort“™iwemėramį':'. S;bar ausyse taip pat šnabž-

$2.50 Užsieny 1 kart savaitėje metams 82.00 | (įėjo:
DARBININKASnn„ m x „ Į — Dukryte mano! Jau aš,866 West Broadway South Boston, Mass. .

Telephono South Boston 2680 | paskutinį kartą matau ta-

vo taip malonų veidelį ir 
žydrias akeles! Paskutinį 
kartą bučiuoju šias nekal
tas * lūpeles! Mudvi šioje 
žemėje daugiau nesimaty- j 
sime, vaikeli. Bet nenusi- ; 
mink! Netruks praeiti tie ; 
keli meteliai. Mes ir vėl, 
pasimatysime! Ir tenai 
amžinai nepersiskirsime! 
Tik gyvenk, vaikeli, dorai! 
Saugokis blogų žmonių. O 
ypač draugų ir draugių... 
O, dabar vaikeli, jau aš a- 
tėjau tavęs pasitikti! Ke
liausime!...

Pagaliau, ji pradeda vi
sai savęs nejausti. Tik jau
čia savyje neapsakomą- 

’ svaigulingą džiaugsmą ir 
' saldumą! Šis nežemiškas 
malonumas jąją pradeda 

’ kelti į viršų. Ji sušunka, 
L bet jau tik kvapu: — ma

myte, mamyte mano mie
liausia mamyte! Palauki 
ir aš kartu su tavimi 
skrendu! Ir vis kyla naš- 
laistė, kai kalnų aukštųjų 
aras. Ji neilgai mato žemę 
su visa jos aplinkuma. Ne
trukus jai po kojų pasilie
ka žiemos audros ir debe
siai. Ji mato šalia savęs 
maloniai besišypsantį mė
nesį. Ji mato ir milijonus 
žvaigždžių. Jai dingsta iš 
akių žvaigždės. Čia ją ap
šviečia kaž-kokia stebuk
linga šviesa. Čia taip gera, 
malonu! Našlaite, suskai
to, net dvyliką saulių! O, 
kokios jos gražios! Įvai
riausiom spalvom blykš- 
čioja, kaip kad elektrinės 
lemputės Prienų bažnyčio
je! O, gėlių, gėlių įvairia
spalvių neapsakoma dau
gybė! Visur tik kvepia. 
Nuo šio kvapo našlaitė kas 
kartas vis stiprėja ir gro
žėja!

Ji čia mat<Wiša tai, ko 
žemėje žmogus negali ma
tyti. Ji čia girdi nuostabiai 
gražius paukščių čiulbėji
mus! O, štai raudonos di
delės rožės ir baltos lelijos 
linksta jai po kojų. Jos, 
rodos, nori vargšę našlai
tę paguosti — prakalbinti 
dangiškais žodžiais...

Pagaliau našlaitė supra
to, kad jinai pateko į kaž
kokį užburtąjį grožio pa
saulį! Į tą pasaulį, apie ku
rį ji nė pasakose nėra gir
dėjusi... Nuolatos jai min
tis pasikiša “O, gal aš jau 
Danguje”. Kas kart našlai
tė vis labiau įsidrąsina. 
Ji pradeda toliau žings
niuoti. Prisiartina prie 
gražiausio alyvų krūmo, 
žydinčio ilgesio spalva. Iš 
šio krūmo išlenda angelas. 
Angelas, rankoje su gra
žiausiu gėlių vainiku. Šis 
angelas, o ypač gėlių vai
nikas našlaitei begalę pa
tiko. Bet angelas greit din
gsta. O, auksaspalvės leli
jos šalia jos džiaugsmu 
svyruoja. Jos beria auksi
nes dulkeles ant našlaitės. 

! Iš šių dulkelių nuostabiai 
greit nusiaudžia ant jos 
saulės šilko gražiausieji 

’ rūbai. Našlaitė nustebo! 
’ Bet kartu ji ir džiaugiasi!
Ji sukinasi ir čiupinėja 

■ ant savęs šiuos malonius 
‘ rūbus. Ją besisukinančią 
’ bučiuoja iš visų pusių gra

žiausios gėlės. Ji iš džiau
gsmo sau sako: “Jau aš 
Danguje Dievulėliau Tu 
mano, ištikrųjų aš Dangu
je!” Ji išgirsta gražiausias 
giesmes ! Gieda f rodos, štai 
už vieno kito rožių krū-

» i . »• i Imą labai uoliai čia aklei*Kankina Ignalinos Žydus i^a.
______ _ , Mes‘jaučiame, kad left*

Rugsėjo 1 d. du Ignali-žydai nepaprastai šaukė, • kiškas sauvaliavimas po 
nos miestelio žydai, Rubi-bet nieko nepadėjo: iigai mus ilgai neužtruks, 
nas Kurickas ir Izraelis juos Kareiviai kankino, ta- 
Bermanas, nuveža Vilniun npirnitni' ------- -
didesnę partiją kailių. Jau 
Vilniuje juos pasitiko žy
das provokatorius, Ignali
nos kalvis, Zelikas Širva kucijose dalyvavo ir ragi-? rus ūkininkas Kalifornijo-

čiau neprivertė nekaltai1
prisipažinti. ;

Įdomu tai, kad provoka-Į 
torius širvis čia pat ekze-i

KAČIŲ 01(1$
Neseniai vienas apsuk* 

no kankinti toliau, kad je pradėjo naują biznį bū* 
prisipažintų. tent, auginti ir parduoti

Sumuštieji visą savaitę: kates, jis tikėjosi padaryti 
buvo laikomi kareivinėse, ’ iatoai gerą bizni, štai kaip 
kol kiek atsigavo. Paga-!jis galvojo’ 
liau rugsėjo 7 d., šeštadie-, <.Užauginaiu 100iWX) ka. 

!čių. Kiekviena katė kas*

ir keturi civiliai apsirengę 
lenkai, kaip vėliau pasiro
dė, tai buvo šeštos pasie
nio brigados ekspozitūros 
konfidentai. Ignalinos žy
dai su prekėmis buvo su
imti ir nuvaryti į štabą, nį, draug su Širvio laišku 
čia pradėjo negailestingai vežamas germanas atgal ^'apte 12ZtiZ 
ignalmiskius mušti, vers-.Ignalinon Laiške buvo pa- k 100 H dieną ga. 
darni prisipažinti, kad pre-. rašyta, kad Bermano na- u nulu ^5^ kaeta}i Ka.

tės kailis yra vertas apie 
30 centų. Taigi į vieną die- 
jną bus galima uždirbti a*. 

Rugsėjo 8 d, teronzuo- pįe $10,000.00”.
darni Bermanienę, ėmė rei-; Kad katgs turėtų ką

_r. . -Jtai ūkininkas nutarė au*
1 ginti žiurkes. Žiurkės vei*

- w. , - siasi 12 kartų greičiau ne* 
gu katės. Taigi kiekviena 
katė gaus po 4 žiurkes į 

! dieną. O žiurkės galės mai* 
v v tintis katiena. Vadinasi

"aL?raSiZ“°”ą ^U.rJ"?nS: kačių kailis ūkininkui nie» 
r.......................- ko nekainuos.

_ - „ - ■ Taigi ūkininkas griebėsi
Per kratą Bermano ua-jnauj0 biznio visomis ketu- 

muose atėmė supirktus ba-iriomis Jls piraiausjai 
ravykus, apie 2.000 zlotų; radgjo pardavineti savo 
vertės ir grynais pinigais ;nauio biznio ggrus gg^g 
per 1.200 zlotų. pardavinėja po 5 centus ir

Be Bermano, kratą pada- vis sako, kad sūrų kaina 
rė pas Šliomą Ringą, kurį nakils ir kad pirkėjams 
taip pat suėmė, sukaustė gera proga praturtėti, 
geležiniais pančiais ir atė
mė baravykų (džiovytų) taip gražiai išaiškintas, 
apie 1.000 zl. ir paskutinę kad 60 Kalifornijos gabių 

i karvę iš tvarto išvedė. Ge- biznierių nusipirko naujo

ignaliniškius mušti, 
darni prisipažinti, kad pre-prašyta, 
kės esančios kontrabandi-, muose esąs revolveris ir 
nes. Kai nepadėjo nieko | kita apkaltinamoji medžia- 
mušimas, buvo svilinami, ga. 
padai įkaitinta geležimi.

mo... Šios giesmes našlaitę kaJauti atiduoti inklą . 
sujaudina! Is džiaugsmo Kai tas nieko nepadėjOi taf 
apsipila ašaromis. As'aros |atvedė sumužtą Bermaną 
stambiai, žibančios, kaip|ir reikalavo> XI. 
brangiausieji akmenėliai. |kytų revolverį ati. 
Jai ant krūtinės is šių asa-lduoti. Mušamas ir vėl svi
rų pasidaro gražiausių ka- Unamora papadėm Berma-į

karolius pamačius, gauįį revolverį, kad tik 
liautųsi kankinę...

rolių kelios eilės. Našlaitė, 
šiuos J 
dar labiau nustebo.

Tuo tarpu pasirodė nesu
skaitomos minios angelų, 
mažų berniukų ir mergai
čių. Jie visi buvo labai 
gražiai, baltai apsirėdę. 
Berniukai . neša gražias, 
pilnas pintinėles dangiškų 
gėlių. O, šios gražiosios 
mergaitės barsto tas gėles 
Kristui po kojų, o sale 
Kristaus ėjo didžiausi bū
riai nekaltų mergelių. Jos 
visos T 
tokiais pat rūbais, kaip ir 
našlaitė. Jos giedojo, Kris
tui dangiškas giesmes. 
Kiek pirmiau Kristaus, ė- 
jo tas pats angelas, kurį 
matė našlaitė su gėlių gra
žiausiu vainiku. O, paskui 
Kristų gi ėjo nesuskaito
mos minios žmonių, vyrų 
ir moterų, jaunų ir senų ir 
pusamžių. Tarp šių mote
rų buvo ir našlaitės ma
mytė.

Kristus, tėviškai — ma
loniai besišypsodamas pri
siartino prie našlaitės. Jis 
tarė, imdamas iš angelo tą 
gražųjį gėlių vainiką:
— Štai mano numylėtine, 

tau iš tavo dorybių gra
žiausias vainikas! Tu, že
mėje buvai visų paniekin
ta, visų užmiršta ir ats- 

t tumta, kaip vargšė našlai- 
, tė. Kentėjai alkį ir šaltį! 
i Bet štai mano Tėvo Kara- 
. lystėje esi išaukštinta! Tu
■ nugalėjai pasaulio audras! 
t Tu išnešiojai širdyje nesu
teptas mano gėles! Tu tarp

■ mano išrinktųjų giedosi
• amžino džiaugsmo dangiš-
■ kas giesmes!
l Kristus, kalbė damas
• šiuos žodžius, uždėjo naš- 
. laitei ant nulenktos galvos

dangiškų gėlių vainiką. O, 
angelas, ją pastatė į Kris
taus išrinktųjų eiles!

* * *
Ankstį rytą vaikai ėjo į 

mokyklą. Jie pamatė šalia 
vieškelio kryžiumi kups
tą. Pranešė tėvams. Šie su
sirinkę, sniegą atkasė ir

Šis sumanymas buvo

buvo apsirėdžiusios n0Cjlo Kuricko nerado na-kačių biznio Šerų. Tas pa- 
s na.t rūbais, kain ir ___ ____________ • j»_ *___n_ ____ -muose, tai smarkiai sumu- rodo, kad Amerikoje yra 

šė jo brolį Šliomą ir atėmė; pinigų, tik reikia mokėti 
kailius, apie 800 zl. vertės., juos paimti. Žinoma, tas 
Iš Rupkės Kurickio atėmė taip pat parodo, kad čia y* 
kiek rado džiovytų bara- ra lengvabūdžių, kurie 
vykų ir statinę žarnų. Vi- duodasi kitiems lengvai 
sus kratytuosius suėmė, išnaudoti. A.B.C.

Visi suimtieji buvo nu- - ---------—
fmaStonek£Zirkad JONO KBfflTO EILĖS .

xS.^lXIxxXIXclIXXX^ 

prisipažintų vertęsi kon
trabanda...

Nebegalėdami 
visų tų kančių, Ignalinos1 
žydai nusiuntė savo dele
gatą į-Vilnių pasiskųsti, 
bet ir pats skundėjas buvo 
pasodintas kalėjiman ir 
dabar visi Ignalinos su
muštieji žydai sėdi ir nie
ko prie jų neprileidžia. i 

Pažymėtina tai, kad kai 
kurie lenkų provokatoriai, 
mušdami žydus skelbė: 
“Tai jums už lietuvišką 
patriotizmą, tai jums už 
lankymąsi Lietuvoje”.

Kad ir kažin kaip oku
pantai siaučia Okupuotoje 
Lietuvoje ir dar labiau 
siaus, — rašo vilnietis, —1 
vistiek jie neįstengs sulai
kyti visuotino gyventojų 
sujudimo, kuris čia dabar į 
reiškiasi. Juo labiau oku-' 
pantai čia mus slegia, kan
kina, juo labiau mes čia 
visi jų neapkenčiame. Jei 
dar ankščiau žydai ir lai
kėsi nuošaliau nuo lietu
vių, tai po paskutiniųjų 
kankinimų, kurie nuaidė
jo plačiu aidu po visą, 

j Švenčionių padangę, f visi j 
pažino, kad čia guli susti-1 žydai spiaudyte spiaudo į 
rus tą pati našlaitė merge-kiekvieną lenką. Negeriau; 
lė, kuri vakar pas juos reaguoja į lenkus ir arti-į 
prašėsi nakvynės. [ minusieji inūsų nelaimės1 

Daug kas jos gailino ir draugai gudai, kuine, • 
krimtosi, kad nepriėmė, tiesa, ne tiek lietuvišku- 
nakvynei. Imą,, įiek Rusijos koAiuniz-

Tai gražus mūsų išeivi* 
jos įžymaus poeto kun. H 
Urbonavičiaus eilių rinki* 
nys.

“DARBININKO” Adm.
366 W. Broadway, 

South Boston. Mass.
Jei kiekvienas gautu, ko 

trokšta, kam tada būtų 
dar kai kas?

SYKES&SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykas 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

W&shington St. 
Norwood, Mus, 

Tol. Nonvood 0330
GyreafHio Vidu: 

32 AVALNUT AVĖ. 
Tol. NoHVtMMl 1<>20

MORRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas
Užlaiko Vėliausios Mados 

ČEVERYKŲ - KALIOŠŲ • įLllUV 
Vyrams Lietuvių išdirbtus

OVER GLOBS ČEVERYKUB 
Darbiai™ ir Šventadieniniu 

1152 Wwhington St., 
Norwood, Nass.

Tel 3368

ADAM WAITEAUNAS
LIETUVIS GRABoilUS

Taipgi užlaikome visokios . 
rttliea rakandų.

Laidotuvių Titaigat
124 Amas St, Brocktoa, Mūs.

Gyvenimo v>t»:
25 EnUrprk® Sk Brooirto*
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DIRBININKKS

DARBIJUJIJCAŠ 366 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.-

’itus Žudo,
Patys Išsigema

Iš Musų Veikimo. Centro
FEDERACIJOS KON
GRESO PROTOKOLAS

^Bolševikai aimanuoja, kad “D-kas” vėl “tevaro 
melų kampaniją prieš Sovietų Sąjungą”. Pirmiau, gir
di, “tauškė” apie badą sovietijoj. “Bet, matomai, atši
po jau liežuvis, tai sugrįžo prie žudynių. Rytoj dar ką 
nors išgalvos”. Tas daroma dėlto, kad “Sovietų Sąjun
ga smarkiai žygiuoja pirmyn kelyje linkui socializ- 
mo”. Tie “melai” esą tąme, kad paduotos “D-ke” žudy
nių skaitlinės nevienodos. “Vienu kartu “Darb.” skel
bė, būk bolševikai Rusijoj išžudė apie šešis milijonus 
žmonių, vėliau, atsimenu, “apie keturis”, dabar jau 
skaitlinė sumažėjo iki “apie du milijonu”. Vadinasi.

Linkėjimus nuo L. Šimu* 
čio iš Lietuvos žodžiu per* 
duoda kun. Mockus, pažy
mėdamas, jog pasaulinis 
kongresas ėjęs gera kryp* 
timi. Muz. N. Kulys svei
kina kongresą nuo muzi
kos žurnalo “Muzikos Ži
nios” redakcijos. LDS. pir
mininkas kum J. švagždys

rų Sąjungos vardu abelnai 
O. Subatiene sveikina kon
gresą ir prašo didesnės pa
ramos iš dvasios įvadų. 
Kun. J. čepukaitis sveiki
na kongresą Philadelphi- 
jos Kunigų Vienybės aps- 
‘kričio vardu ir kviečia iš
nešti šiam kongresui ©bal
sį “spauda”.

PAttiumu ‘“ sveikindama kongresąlaipsniškai skaitlinė mažėja. Gal būt uz menesio-kito t sv® . . ? ą
v . ... . .... . * z«t •__nazvmi. iosr ant kiek Fe-ir vėl keliais milijonais užaugs *, ( Laisve ).

CENTRO VALDYBOS 
RAPORTAI:

Kadangi dvasios vadas 
pral. M. Krušas šią vasarą 
yra išvykęs į Lietuvą, tai 
raporto neišduota. Bet 
centro pirmininkas dr. A/

pažymi, jog ant kiek Fe
deracija stiprins L. Dar-

Kad užaugs, tai netenka abejoti, nes bolševikai bininkų Sąjungą, ant tiek1
Sistematiškai žmones tebežudo. Bet kad skaitlinė pa- nati Federacija bus stip-ipC‘k^eta<r^T^^a^ i™__ _ naKausKas pažymėjo, jogŠoktų milijonais, tai tur būt — ne. Dabar žudoma tik resnė. Marianapolio kole?pęr pereįtus metus jis dar- 
fukstančiais, taigi dviejų-trijų mėnesių neužteks tam'gijos ir kun. Dr. Navicko,bavnai Federaciios reika" 
Skaičiui pasiekti. Nebent mūsų bolševikėliai turi tiks
lesnių informacijų, tad gal jų žodžius priseis priimti 
už tikrą pinigą.

Del nevienodų skaitlinių teks tiek pasakyti, kad 
tai buvo bado, ne žudynių skaitlinės. Del žudynių ir 
civilinio karo nukautųjų buvo pasakyta, kad reikia 
skaičiuoti ne tūkstančiais, bet milijonais. Mat, tame 
bėda, kad bolševikai jokių oficialinių skaitlinių nepa
duoda, tur būt dėlto, kad skaitlinės būtų nežmoniškai 
didelės. Iš neva oficialinių davinių yra žinomas tik 
Išdidus Džieržinskio pasigyrimas, kad jis atsakomin- 
gas už du milijonu nužudytų “revoliucijos priešų”. Tas * . . . . x ______ .
apima tik vieną Džieržinskio valdymo laikotarpį, ir kviečia remti savo įstaigas gas< Raportas priimtas, 
ten įskaityti tik tie, kurie žuvo žinant ir įsakant vy- yPat*ngai savo spaudą, [
riausiems komisarams. O kiek buvo nužudyta Dzier- materialiai, taip ir| 
žinskiui nežinant, kuomet raudonojo teroro metu morakai. Svečias iš Lietu- j 
kiekvienas komisarėlis laikė savo rankose bet kokio vos. ^un* Lunskis, pa-j 
piliečio gyvybę? Kiek buvo išžudyta ir tebežudoma sveikina ^kongresą linki, 
OGPU, kuri tebevaro pradėtąsias čekistų skerdynes?

Į tuos klausimus istorija vargiai kada tiksliai at
sakys.

Kaip buvo vykdomi masiniai bolševikų žudymai, 
galima matyti iš žemiau paduotojo vaizdelio, kurį nu
piešia eseras K. Pr-ič. (Kreml za piešiotkoj — Krem
lius už grotų, psl. 58). Tai buvo tuo metu, kada Deni- 
kinas puolė Charkovą.

“Sumų plentu kazokai dasiyrė iki pat črezvičai- 
kos. Aukštesnioji vyriausybė išsikraustė į vokzalą kun- v (
(geležinkelio stotį), žemesnioji gi, matyt, kiek drąses- kun- Juškaičio ir kun. 'portą raštu.

gijos ir kun. Dr. Navicko, įavQSį Federacijos reika- 
vardu sveikina kongresą1 Įaįs
kun. J. Vaškas ir linki su
rasti naujų būdų mūsų re
liginiam ir tautiniam vei
kimui. Kun. J. Vaičiūnas 
sveikina kongresą Chica- 
gos Kunigų Vienybės ir 
Federacijos apskričių, Ci
cero kolonijos, parapijos 
ir visų, draugijų, Šv. Kry
žiaus ligoninės ir dienraš
čio ^Draugo” vardu ir

Centro pirmininkas dr. 
A. Rakauskas savo rapor
te pabrėžė, kad per perei
tus metus jis dirbo kiek 
galėjo, dirbo žodžiu, raš
tu ir per radio ir pasekme 
to, gera pažanga padaryta. 
Taipgi apgailestavo, kad 
nekurie pereitų metų val
dybos nariai mažai tekrei
pė dėmesio į savo parei-

Vice pirm. kun. J. Simo
naitis, išduodamas rapor
tą, pažymėjo, kad dėl tolu
mo negalėjęs dalyvauti 
centro valdybos posėdžiuo
se ir tokiu būdu prisėjo 

zuotą gyvavimą ir remti | daugiausiai veikti susira- 
savo kat. Spaudą. Nuo Ku- Minėjimais. Raportas pri- 
nigų Vienybės centro svei-Į imtas, 
kiną kun. Pr. Juras, pažy- ( 
mėdamas, kad Kunigų i 
Vienybės dešinioji ranka 
yra Federacija. “Darbiniu- 

I ko” redaktorius A. F. 
Į Kneižys sveikina .kongresą1

K.

l kongresą linki 
tverti ir stiprinti organi-

Antrojo vice pirm. adv. 
P. Česnulio kongrese ne
buvo nei jokio raporto ne- 
prisiuntė.

Kadangi sekretorius L. 
Šimutis išvykęs į Lietuvą, 

Urbonavičiaus, Į tai jis prisiuntė savo ra- 
r -- ----- (Raportas 

nė, pasiliko daboti kalėjimo ir griebėsi vykdyti teis- Į P- Virmauskio vardu iri randasi atskirai)? Rapor- 
mą ir teikti pabaudas. Tai atliko labai paprastu ir aiš- ^nki kad Federacija dėtų (tas priimamas su pagyri- 
kiu būdu: pagal alfabetą. “Kas su raide A — prašom pastangas, kad visos drau- • mu. a. j. Mažeika duoda 

Sušaudė čia jau, neišvesdami nė į kiemą. gijos remtų katalikišką j užklausimą kaslink Lietu- 
• . t-* t • • « •> « w a A nv»i • — i t * .

dalyvauti kongrese, savo ^atsineštų naujų sumany- 
raportą prisiuntė raštu, irių. Posėdis baigiama 7:05 
Jo raportas sekantis:

“Negalėdamas dalyvauti I 
šitame garbingame Jubilė- 
jiniame Kongrese, kaipo 
centro valdybos narys, 
jaučiu pareigą patiekti ■ 
bent trumpą raportą. Ka
dangi valdyboje jokių 
svarbesnių pareigų nėjau, 
tai ir mano darbuotė nebu
vo žymi. Sekretoriui šau
kiant dalyvavau keliuose 
centro valdybos susirinki
muose ir šiaip pasitari
muose. Kiek daugiau teko 
dalyvauti Chicagos Fede
racijos apskrities ir vieti
nio skyriaus veikime.

Nuoširdžiai sveikinda
mas Kongreso dalyvius, 
prašau Dievo palaimos jū
sų darbams mūsų brangios 
organizacijos labui”. Ra
portas priimtas.

Padaroma dešimties mi
nučių pertrauka. Kun. Jo
nas Balkūnas skaito refe
ratą “Federacijos skyrius 
parapijos gyvenime”, kur 
nurodoma ne tik galimu
mas bet ypatingai jų rei
kalingumas mūsų parapi
jose. (Referatas tilps ats
kirai). Kun, J. Vaškas siū
lo užgirti šį referatą ir pa
reikšti kun. J. Balkūnui 
padėką, kas vienbalsiai pa
daroma. M. Zujus suteikia 
keletą pavyzdžių, kaip dėl 

, neturėjimo Federacijos 
i skyrių parapijose katalu 
, kai nukenčia.
, Antrą referatą skaito 

kun. J. Kripas tema “Iš 
, mokyklų* išėjusio jaunimo 

organizavimas”. Kun. J. 
Vaškas siūlo referatą už
girti su padėka, o diskusi
jos atidėti iki rytojaus. 
Vienbalsiai užginama. Ku
nigas J. Bružikas, S. J. 
siūlo,, kad,visi atstovai a- 
pie šį referatą pagalvotų 
ir rytojaus diskusijomis

vai. vak. J. E. vysk. T. Ma
tulioniui atkalbant maldą.

ANTROJI DIENA
Ketvirtadienį, rugpiūčio 

22 d. 9 vai. ryto kun. 1. 
Valančiūnas atlaikė gedu
lingas šv. Mišias už a.a. 
kun. J. J. Kaulakio vėlę, 
kuris yra labai daug pasi
darbavęs A. L. R. K. Fede
racijos naudai. Po pamal
dų ant velionio kapo iškil
mingai buvo uždėta vaini
kas, gi J. E. vysk. Matu
lionis pratarė keletą .žo
džių apie a.a. kun. Kaula- 
kįo nuopelnus mūsų tautai 
ir Bažnyčiai.

TREČIAS POSĖDIS
Kongreso trečiąjį posėdį 

atidarė pirm. dr. A. Ra
kauskas 10:10 vai. ryto ir 
pakvietė magistrą Juozą 
Kriščiūną skaityti refera
tą temoje “Vyras šeimoje 
ir visuomenėje”. Kun. Zim- 
blys diskusuoja paliestas 
referate mintis ir kviečia 
užgirti referatą, kas vien
balsiai padaroma. ' (Refe
ratas tilps atskirai).

Dr. A. Rakauskas skaito 
referatą temoje “Gimdy
mo kontrolės klausimas”. 
Seka diskusijos. Kun. J. 
Bružikas, papildydamas 
kai kurių mokslininkų 
tvirtinimus, pasiūlė tą re
feratą ar panašų vertimą 
išleisti brošiūros formoje, 

f Kun. Linkus siūlo diskusi- 
i jas tuo klausimu baigti. 
Kun. Juras paabejojo, ar 

, moralinių atžvilgiu būtų 
. tikslu naudotis šiais lyg 
, “receptais” laikyti natura- 
, liai gimdymo kontrolei. 
, Tuo klausimu dar kalbėjo 

kun. K. Paulonis, kun. J. 
. Vaškas, kun- Vaičiūnas, 
i M. Zujus ir A. Kneižys. 
n (Bus daugiau)

Kibirkštys

100 politikalinių, sėdinčių 
Kauno kalėjime, buvo nu
bausti 52 žmonės 69 baus
mėmis, t. y. 209 dienoms 
be teisės gauti iŠ laisvės 
maisto, pasimatymų su gi
minėmis, be laikraščių, 
knygų, be laiškų rašymo, 
gavimo ir be rūkimo”. Tai 
visos “kančios” Lietuvos 
kalėjime.

Vadinasi, Lietuvoje nė 
vieno ‘ politkalinio nesu
gaudė, ne vieno badu nenu* 
marino, nė vieno nenukan* 
kino. Kalėjimo maistu bol
ševikai nesiskundžia.

Taigi palyginus su sovie
tų Rusijos kalėjimais, tai 
Lietuvoje rojus. Sovietijo- 
je politinius nusikaltėlius 
be pasiteisinimo, užtenka, 
kad tas ar kitas* žmogus 
kur nors nusiskundė sun
kia ir varginga savo būk
le, nuteisiamas sušaudy-, 
mui ir mirties bausmė į- 
vykdoma tuojaus.

Taigi bolševikai, pasis
kaitę sayo draugų pareiš
kimo, turėtų parinkti aukų 
sovietų Rusijos politkali
niams šelpti. Be to, turėtų 
reikalauti, kad sovietų ko
misarai nešaudytų polįti- 

' nių nusikaltėlių.

LIETUVIŲ SUĖMIMAI

prie sienos”. I
Paskui su raide B. Kalinių laimei kazokai buvo at-(sPaudą« “Amerikos re- 
remti, vyriausybė sugrįžo ir, kadangi ji, matomai, tei- (daktorius K. Vilniškis 
se ne vien pagal alfabetą, tai skerdynės buvo sulaiky- sveikina to laikraščio ir 
tos. Tenka pastebėti, kad sugrįžusio ji vyriausybė tu-1 Rytinių Valstybių Federa- 
rėjo įsakymą paliuosuoti vieną kalinį, kurio pavardė cijos apskričio vardu ir 
buvo su raide A. Bet sunku jau buvo jį paliuosuoti. linki pravesti daug nau- 
Nieko negelbėjo nė artificialinis kvėpavimas, kurį na- dingų nutarimų. M. Zujus, 

' bašninkui bandė daryti vienas sumišęs dėl to įvykio “Garso” redaktorius svek 
komisaras: ką, ką — bet sušaudyti čekistai tai jau (kiną to laikraščio vardu ir 
moka. Ir bendrai, priversti alsuoti žmogų, kuriam su-! kviečia daugiau bendra- 
varyta trys kulkos iš “Kolto” — tai jau bergždžias ■ darbiavimo draugijų ir at- 
darbas. Užmuštojo neatgaivino — tuomi viskas ir pa- i skirų veikėjų tarpe. Kun. 
Sibaigė. Ir sarmata greit perėjo — negi kalta črezvi- J- Bružikas, S. J. sveikina 

t čaika, kad velionio turėta nevykusi pavardė su rai-' kongresą Jėzuitų Kongre- 
f de A”. (gacijos ir laikraščio “Dar-

. _ . . ibininko” Lietuvoje vardu
, . .?? Xienas 1S .^eIloT,va. 11-ų’ ?°lsev1' I ir kviečia visus talkon pla-
kai “teisia” Rusijos piliečius. Kiek galėjo zuti žmonių,L. .. kafalikixka qna„da veikiant tokiems įstatymams” ir juos vykdant to-'^ ™Žko S^tio 
kiems “teisėjams , tai vienas Dievas težino. Kiek rei- ( 
Ida pridėti prie dviejų milijonų Džieržinskio nužudy-!

— tai jau skaitytojas pats lai įsivaizduoja.
Taigi matote, kad rašant apie bolševikų gyveni-į 

mo ypatumus — badą, skurdą, priespaudą, špionažą, 
kalėjimus, ištrėmimus, vergiškojo darbo stovyklas, 
kankynes, žudynes — nereikia nė kiek galvoti, ką čia 

. parašius šiandie ar rytoj: medžiagos yra tiek, kad 
nors maudykis. Jei Hearštas jau nusibodo, tai bus ga
lima surasti medžiagos ir iš rusiškų šaltinių: eseri| ir 
pačių bolševikų.

Beje, bolševikai sako, kad Sovietų Sąjunga smar
kiai žygiuoja pirmyn kelyje link socializmo. Kaip tai? 
Tai prie socializmo dar nebuvo priėjusi? O mums at
rodė, kad ji buvo pasiekusi pačią aukščiausią socia-

• .lizmo viršūnę — komunizmą. Taip bent jūs gyrėtės. 
Dabar sakotės einą prie socializmo. Reiškia, grįžtate 
atgal. Kas nors negerai? Kas gi toliau bus? Sekamas 
žingsnis — juk tai prie nacional-socializmo bei naciz
mo. Tuo keliu kaip tik nužygiavo Vokietijos bolševi
kai — spartakai. Laimingos ir jums kelionės — į hit- 
lerizmą. K.

vos Laisvės paskolos bonų 
nuošimčio apleidimo iš ra
porto. Tai paliekama kny
gų peržiūrėjimo komisijai 
ištirti. M. Zujus pasiūlo, 
kad finansų raportas būtų 
atspausdinta dar prieš sei
mą, kad visuomenė galėtų 
su finansų stoviu geriau 
susipažinti. Kun. M. Kazė
nas paaiškina, kad tai 
daug kainuotų, gi jeigu' 
per paskutinius metus bu-' 
vo mažai.

Iždininkas kun. M. Kazė
nas išdavė smulkmenišką 
finansų atskaitą ir paa^- 
kina apie priežaštį, kodėl 
L. L. Bonų nuošimtis neį-

Brooklyno lietuvių bolše-j komisarai, matydami, kad 
vikų laikraštis rašo, ę • kad 
panaikinus maisto korteles 
Rusijoje darbininkuos su
sidarė geresnė nuotaika.

' Nieko naujo “tovariščiai”, 
_ nes dabar gal ir tie darbi

ninkai, kuriems maišto
. kortelių komisarai neišda

vė, galės nusipirkti nors
. duonos. Rusijos darbinin- 

į kai reikalauja ne tik mais- 
* i to kortelių panaikinimo, 

bet ir teisės laisvai pasi
rinkti darbo ir už jį tinka
mo atlyginimo. Bet sovie
tų komisarai į darbininkų 
reikalavimus atsako šū
viais į pakaušį.

ir jiems patiems gręsia 
pavojus nuo vaikų, išaugu
sių komunistinėje tvarko
je, išleido dekretą, kuris į- 
sako policijai kriminališ- 
kai nusikaltusius vaikus 
šaudyti. Tokio-žiauraus į- 
statymo nėra nė vienoje 
kultūringoje valstybėje.

ĮPhiladelphijoj sveikina O. traukta į knygas. Taipgi; Viso pasaulio darbinin- 
iUnguraitė ir linki dėti pa?ragina Federacijos skyrius kai turi organizuotai dary- 
į stangas visiems priklausy-' įr veikėjus-remti savo cen- ti spaudimą į kitų vaisty
ki prie draugijų. N. J. ka-įtrą pinigiškai. Raportas bių valdžią, kad jos netu- 

„...u įpriimtas rėtų jokių santykių su so-
Informacijų Biuro vedė- vietų valdžia pakol komi- 

jas kun. J. Balkūnas savo sarai nepanaikins vergijos 
(raporte pažymi, jog vie- Rusijoje, pakol nepaleis iš 
nam asmeniui per sunku Soloveckų salų ir kalėjimų 
tą darbą vykdinti ir todėl (darbininkų, kankinamų ir 
mažai galėjęs t atlikti toje 

, srityje. Jo vietoje jis siūlo

talikų lietuvių vardu svei
kina kun. J. Simonaitis ir 
kviečia remti katalikišką 
spaudą. Lietuvos Vyčių 
organizacijos vardu svei
kina inž. A .J. Mažeika, 
centro pirmininkas, kvies
damas dėti pastangas su- ~
burti katalikišką jaunimą; įsteigti propagandos komi- 
į šią organizaciją ir remti siją, kaipo atskirą kūną, 
vienintelį jaunimo žurnalą! -----
“Vytį”. Dr. A. Rakauskas, 
Lietuvių Medicinos Aka
demijos pirmininkas svei
kina kongresą tos organi
zacijos vardu, linkėdamas 
geriausių pasekmių. N. Y. 
ir N. J. apskričio ir Mote-

priimtas.

Raportas priimtas.
Valdybos narys kun. Ą. 

Karužiškis savo raporte 
pažymėjo, kad daug nenu
veikęs, kadangi toli gyve
nąs.

Valdybos narys kun. Ig. 
Albavičius, * negalėdamas

šaudomų dėl jų tikybinių 
ir politinių įsitikinimų.

Šiandien Rusijoje darbi
ninkai, vyrai, moterys ir 
vaikai, dirba kaip vergai 
už atlyginimą, kuriuo ne
gali nuo bado apsiginti. 
Milijonai darbininkų kas
met miršta badu. Milijonai 
vaikų virto valkatomis ir 
plėšikais. Tai komunistų 
auklėjimo vaisiai. Sovietų

Spalių 9 d. laidoje Broo- 
klyno lietuviškų bolševikų 
organas įsidėjo neva iškei
stų su sovietų Rusija po
litinių kalinių “viešą pa- 
reiškimą,”. Pareiškėjai: P. 
Pajarskis, M. Chodosaitė, 
K. Labutis, J. Mickevičius. 
M. Amdura ir J. Juraitis 
nuvykę į sovietiją, rodos, 
laisvai gali pareikšti apie 
Lietuvos kalinių būklę. Su
prantama, kad jie tą pa
reiškimą parašė kuojuo- 
džiausioje formoje. Bet 
tame pareiškime nėra nė 
žodelio, kad iškeistieji ka
liniai Lietuvos kalėjime 
būtų buvę kankinami, ba
du marinami ar kaip ki
taip terorizuojami. Tiesa, 
jie rašo apie blogą Lietu
vos darbininkų ir valstie
čių būklę, rašo apie fašiz
mą, ūkininkų streikus, bet 
apie kalinių, b ypač apie 
savo “kančias” Lietuvos 
kalėjime nesiskundžia. Vi
sas baisumas Lietuvos ka
lėjime buvęs tas, kad “iš

Vilniaus Rytojus rašo, 
kad rugsėjo 5 d. Ignalinoje 
buvo suimtas Laukštėnių 
kaimo gyventojas Juozas 
Klimas, kurį vieni polici
ninkai nuvežė į Švenčionis, 
o kiti iškrėtė jo namus. Po 
kiek laiko buvo vėl suim
tas Vaišniūnų sodžiaus gy
ventojas Braziulis ir Laz- 
bžejaus sodžiaus gyvento
jas Juozas Bučiauskas. Vi
si šie suimtieji laikomi 
Švenčionių kalėjime. Suė
mimo' priežastys nežino
mos.

Rugpiūčio 29 d. į Ignali
nos policijos punktą buvo 
iškviestas Balaveckų kai
mo lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos skyriaus pirmi
ninkas I. Juodagalvis ir 
sporto kuopelės pirminin
kas P. Jurgelevičius. Po 
tardymo juos paleido.

Rugsėjo 2 d. juos polici
ja vėl klausinėjo apie vie
tos kazimieriečių skyrių, 
jo valdybą ir narius.

Rugsėjo 17 d. I. Juodgal
vis Ignalinoje vėl buvo su
imtas ir tardytas 34 va
landas. Tuo tarpu kiti po
licininkai, nuvykę į Bala- 
veckus, iškrėtė I. Juoda
galvio gyvenamąjį namą, 
sakydamiesi iešką nelega
lios literatūros.

Rugsėjo 19 d. į Balavec- 
kus vėl atvyko policija ir 
tardė visą liet. šv. Kazi
miero draugijos skyriaus 
valdybą: pirmininką I. 
Juodagalvį, vicepirm. K. 
Jurgelevičių, sekretorių B. 
Jurgelevičių ir draugijos 
narį P. Jurgelevičių. Be to, 
buvo ištardytas dar ir Pet- 
ravo kaimo gyventojas K. 

i Mudėnas. Vilniaus Ryto
jus rašo; jog jie visi buvę 

• tardyti dėl sporto žaidimų.

ATSARGIAI SU UGNIMI!
Jei nori sužinoti kiek ža

los padaro skaitymas be
dieviškų knygų ir laikraš
čių, nusipirk knygutę “At- 
sargiai su ugnimi”. Jos 
kaina tik 10c. Užsakymus 
siųskite: “Darbininkas”, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.



DARBININKAS

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO
I 

VALDYBA
Ktin. .T. J. Jakaitis, M. I. C. — Dvasios Vadas; kun. A. šve

das — pirm., Marianapolis CoIIege, Thompson. Conn.; Pr. Blankus 
| — vice-pirin.; ‘ V. J. Blavackas — rast, 7 Mott S t, Worcester, 

Mass.; O. Sidabrienė — fžd., 8 Commonvealtli Avė., AVorcester, 
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PILNIUI! BLAIVININKŲ 
TIKĖJIMAS

. j . / tviduriuose sopulius (ul- 
cers) ir vėžio ligą. Suma
žina kūno organų veikimą 
ir aptemdo bei slopina mo« 
ralį jausmą. Pas visus gir
tuoklius dora labai žemai 
stovi. Nebereikalo sako
ma: Girtuoklybė yra visų 
nedorybių motina”.

Antras kalbėtojas sakė: 
Alkoholis yra nervų syste- 
mos priešas, štai ką žymus 
mokslininkas Do v y d a s

Tikiu į visišką abstinen
ciją nuo alkoholinių gėri- 
mų, nes moksliškai tapo į- 
rodyta, kad tie gėrimai, 
kuriose yra alkoholio, yra 
bledingi kūnui, protui ir 
dorai.

Tikiu į pilnąją blaivybę, 
nes yra labai didelis pavo-, 
jus geriant po biskį alko-|^arJ’ J°rdan, buvęs Stan-

kokiu
kuo-

Lenkų Istorikų Kongresas 
Vilniuje

holinių gėrimų įprasti i 
daug gerti ir su laiku pa
tapti alkoholiaus auka.

Tikiu į pilnąją blaivybę, 
nes ji apsaugoja nuo viso
keriopo pavojaus pavieni 
žmogų, šeimą, draugiją, 
šalį ir pasaulį. Ji vedai 
žmogų prie amžinos lai
mės. Ji gelbsti žmogui kilti 
doroje ir išganyti savo 
sielą.

KAS YRA ALKOHOLIS?

ford’o Universiteto prezi
dentas, Amerikos įžymiau
sias biologas sako: “Alko
holis daugiausiai ardo 
žmogaus nervus, smegenis. 
O kas gadina tas žmogaus 
kūno dalis, kenkia žmo
gaus pačiai gyvybei. Alko
holinių gėrimų vartojimo 
tikslas yra priduoti dau
giau stimulo — veikmės 
širdžiai, o malšinti nervus. 
Žmogus geria alkoholį, 
kad sušiltų kuomet tikrai 
esti jam šalta; geria, kad 
linksmas būtų, kuomet ap
linkybės blogos; geria, 
kad užmirštų vargus... Al
koholis slopina jausmus. 
Jo veikmė ant smegenų 
pavojingiausia. Girtas žmo

Viename blaivininkų su
sirinkime, kuriame daly
vavo daugelis profesijona- 
lų tas klausimas buvo iš
keltas. Pirmas tvirtino, 
kad alkoholis yra tai nar
kotiniai nuodai, kurie nai-',gus negali sveikai mąstyti, 
kiną sveikatą, laimę ir gy-|Ką girtas mato, sako ar 
vybę. Štai ką psychologai j daro išsipagiriojęs 
sako: “. " 
narkotiniai nuodai, kurie ! 
atbukina nervus, išdžiovi
na tas kūno dalis, kur jis 
patenka. Džiovina gerklę 
ir dėlto girtuoklis juo dau
giau geria juo labiau nori. 
Jis drasko vidurius, todėl 
girtuokliai ■ dažnai gauna

j daž< 
Alkoholis yra taikiausiai nieko neatmena.

Alkoholis tikrai nuodina 
žmogaus visą organizmą. 
Daug geriaus padarysime 
jei alkoholio visai niekad 
nevartosime. Meskime jį 
vartoję, tapkime pilnais 
blaivininkais.

Vaidila.

Auksines Smiltys
(Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis) 
xvn.

IŠTIKIMYBĖ PRIEDER
MEI

Priedermė tai, visuoti
nai, kad visa tas,kas rei
kalaujama iš manęs atliki
mui pareigų stovio, kurin 
Dievas yra mane padėjęs. 
Mes esame visi Dievo dar-

Mes visi turime arti sa-|bininkai; ir nors tai nebu
vęs pasišventusį prietelį tų regiama mūsų žmogiš- 
kurs. niekad mūs neaplei- kam supratimui, tai visad 
džia, ir kurs padaro mus Dievas kas padeda mus 
jaučiančius, taip sakant, čia arba ten, ir taria 
Dievo akyvaizdą. Dieną ir mums, Štai ko aš prašau 
naktį jo žvilgsnis seka iš tavęs! Atlik savo užduo- 
kiekvieną judėjimą mūsų tį.
širdies su motinos rūpės- Atlikti savo priedermę y- 
tingumu; menkiausia min- ra tai daryti pastangą, 
tis kuri suplanuoja sekun- užsiimti tuo darbu, ta stu- 
dai mūsų sieloje negali iš- dija kuri persistato pa
sisukti nuo jo mylįnčios skirtu laiku, varyti ją išti- 
priežiūros. kimai ir ramiai, atidėti

Nėjokis užgirimas nepri-i pradėjimą kitos užduoties 
lygsta jo užgirimui; nėjo- iki dabartinė priedermė 
kis globojimas negali už-j nebus užbaigta taip tobu
linti jo prietelystės vietą. Į lai kaip yra mano galėję 

Ir kuomet visa ko pri-1 ją užbaigti. Ta pastanga 
stinga mums, jei galėjome gali būti nepasekminga, 
užlaikyti jo pagarbą, ta tas darbas gali praeiti ne
viena parems mus. pastebėtas, ta studija gali 

Ir net kuomet girti gar- išrodyti nenaudinga; tas 
be, ir apsupti pasaulio pa- viskas gali būti suerzini- 
garba, jei būsime lįuosno- ■ mo ir vargo dalyku, jis ga
nai užgavę, jį, nė garbė, nė Ii atgrąsinti mane nuo ma- 
pagarsėjimas nenutildys ęo prietelių, arba sukelti 
jo liūdnų išmetinėjimų. jų nepasitikėjimą, kas yra

Šis prietelis vadinasi są- sunkiau panešti nekaip jų 
žinė. apleidimas manęs. Tačiau,

Visa ko jis prašo iš mū- • kuomet tai aiškiai prieder- 
sų atlyginimui už jo prie- mė, ji turi būti atlikta, 
telystę tai ištikimo prie
dermės atlikimo.

Priedermė tai Dievas 
kurs apreiškia Savo valią,

kuriai aš turiu paaukoti 
savo reikalus, savo palin
kimus, savo meilę, savo 
poilsį.

♦ ★ ♦
Prie to dar, nebijok kad 

tavo siela pasiliks nerami 
ir suvarginta. Tavo širdis 
gali būti kraujuose paplū
dusi atlikime priedermės, 
bet neužilgo sužinosi 
džiaugsmą ir stiprumą šio 
kilnaus obalsio senobinės 
karžygystės: Daryk, kas 
teisinga, nežiūrint kas 
bus!

Neužilgo sužinosi 
tai yra laimingumu,
met, pakreipęs savo žvilgs
nį vidun ant savo sielos, tu 
pasveikintas su šypsena ir 
mylimas sąžinės balsas su
šunka, “Tu atlikai savo 
priedermę”.

Atlikta priedermė sutei
kia saldų ir ramų džiaugs
mą kurs greitai užgydo 
širdies žaizdas.
Ji suteikia net medžiaginę 
gerovę: ta atmosfera ku
rią įkvėpiame yra minkš
tesnė, kvietkai kvapesni, 
mūsų mažas kambarėlis, 
tas mūsų darbų vaizdas, 
yra skaistesnis, mūsų dar
bas lengvesnis, ir pats gy
venimas' lengvesnis.

Tai ūksmės oazas randa
mas kiekviename kelyje, 
atgaivinantis_ ir padrąsi
nantis balsas girdžiamas 
kiekviename nuošalume.

Atlikta priedermė pripil
do mus tuo maloniu pa- 

1 kantrumu kitiems kas ap
supa mus kaip sveika at- 

' mosfera, ir yra taip galin
ga sielų laimėjime.

Tiktai širdys kurios yra 
vergės priedermei yra tik
rai pasišventusios; jų pa- 

i sišventimas priklauso nuo 
Į praeinančių jausmų; tai 
į paprotis ilgas kaip gyveni

mas.
Atlikta priedermė, galų 

gale, tai rami pagalvė kur 
mes ramiai silsimės, lauk
dami ramiame laimingume 
užmokesnies prižadėtos iš
tikimam tarnui.

* * *
Bet yra sunku ištikimai 

atlikti savo priedermę.
Taip, ji brangiai atsiei

na: yra du priešu, kuriuos 
reikia nugalėti: vienas tai 
nepastovus, arba permai
nos mėgimas, taip įgimtas 
žmogiškoje prigimtyje, ir 
kurs nuvargina mus da
bartine užduotimi, vientik, 
kad ja užsiėmėme.

Antras tai gašlumas, ar
ba smagumo mėgimas, 
kurs nepakenčia nė jokio 
vargo užduotyse kurios 
nesulyg mūsų. skonies, ir 
kurs ieško nukreipti mus 
nuo priedermės, ųžsispir- 
damas, kad mūsų užduotis 
yra ilga ir sunki, kad mū
sų vargas gali būti be vai
siaus.

. Ar jūs manote kad šię. 
patys priešai nepersistate 
Šventųjų vaidintuvei?

Savęs pasitenkinimo ra
ginimams jie atsakė: Gali 
ji būti ilga ir sunki, bet ji 
nemažiau mano prieder
mė; nevaisinga ji negali 
būti; įsakyta man Dieviš
kos Valios, ji neša pašven
timo vaisius mano sielai. 
Ir jie tęsė savo vargus, 
kraudami tobulumą savo 
sielai.

Nes priedermė tai vaiz- 
dakalio kūjelis kurs pri
verčia visa kas yra žemiš-

Rugsėjo 20 d. pasibaigė 
trijų dienų lenkų istorikų 
kongresas Vilniuje. “500 
dalyvių, 8 sekcijos, 63 pra
nešimai, milžiniškas susi
domėjimas, negird etas 
moksliškumas, pasakiška 
erudicija, objektivizmas!” 
ir t.t. — rėkte rėkė visi 
lenkų laikraščiai. Gudai a- 
tėjo pasveikinti savo kal
ba. Trūko lietuvių. “Na, 
bet jie iš principo boiko
tuoja visa, kas lenkiška!” 
— guodėsi kongreso orga
nizatoriai. Nėra tad ko jų 
pasigesti. Remiantis tomis 
žiniomis, 90 %> referatų bu
vo skirta Lietuvos praei
čiai. Pranešimai buvo ats
pausdinti iš anksto viena-] 
me tome “Kongreso dar
bai” ir buvo išdalinti sve
čiams .Todėl jų neteko vie
šai kartoti; užtat išsirutu-

. liavo ilgos diskusijos, ku
rios bus atspausdintos an
trame “Darbų” tome.

Lenkų istorikų suvažia
vimai vyksta kas 5 metai 
ir esti skiriami svarbioms 
sukaktims minėti. Taip ir 
šiuo atveju lenkai minėjo 
550 metų sukaktį pirmo- 

’ sios, vad. Krėvės unijos.
Drauge sukako 500 metų 

' nuo Pabaisko ties Ukmer
ge kautynių, kur buvo nu-

’ galėtos separatistinės Lie- kaip Gedimino laikais mo- 
’ tuvos dalies tendencijos. į zūrai nelaisvei esą buvę 
’ Taip pat sukako 800 metų medžiaginės kultūros ats- 
’ kai lenkų karalius Boles- tovai. Vieni atnešę žagrę, 
’ lovas Kreivaburnis iškil
mingai įžengė Magdebur- 

' gan, tuo žygiu prijungda- Vielhorskio 
' mas Pamarę prie Lenkijos. !“Tr~v:™ic’

Vis praeitis ir praeitis! Is
torikams gal ir nedera kal
bėti apie dabartį ar ateitį, kaip susikūrė šių dienų 

y,__. ,s_ Li e t u v o s respublika”.
“Kur. Wil.” IX. 25 d. ran
dame paties autoriaus pa-

manyti, koks skirtumas y- 
ra tarp šių dienų lietuvio] 
ir karalių Jogailos, Batoro 
ar Sobieskio laikų, jo pro
senolio. Jie gerai nusivokė, 
kokia staiga permaina įvy
ko XX amžiuje ir kokios 
jos pasekmės visai Lenkų 
valstybei”. Tos permainos, 
esą, negalima neapgailes
tauti. “Kongreso dalyviai, 
tęsė radio — prelegentas, 
suprato kokia praraja ski
ria Vytauto ir Mickevi
čiaus Lietuvos. Jų trijų 
dienų diskusijos vyko buv. 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos sostinėje, aplink 
juos supo lietuviai, kurių 
gyslose nėra kartais nė la- 

]šo lietuviško kraujo. Kiti 
ijų tikri, etnografiniai lie- 
Į tuviai, bet juos yra paver
gusi lenkų kultūra. Jie tik 
iš vado lietuviai. Ir istori
kai laikė bergždžių dalyku 
ginčytis, kas geresnis, pa
tikimesnis lietuvis: ar tas, 
kuris laikosi XIX amžiaus 
senovės, ar tas, kuris ne- 
d^ejodamas pasuko naujos 
Lietuvos link”. Vienas 
mokslininkų, ’ prof. Kot, 
įrodė, jog lenkai Lietuvoje 
atsirado lietuvių didikų 
kviečiami reformacijos 
metu. Jie buvo čionai dva
sinės kultūros nešėjai,

kiti — laisvąją mintį.
Dabartį lietė vienas V. 

» referatas: 
“Kokiomis sąlygomis plė
tojosi tautinė lietuvių są
monė 1861—1920 metais ir

Tačiau, vieno'dalyvio, dr. 
Valero Charkevičiaus liu
dijimu (Vilniaus radio IX 
20 d.), dabartis reikšmin-'pildomus samprotavimus 
gai kabojo ties debatų sa-jta pačia tema. Lietuviai e- 
lės lubomis ir prikišamai'są ligi šiol naiviai vertino 
priminė kongresui, jog savo viduramžių istorijos 
sunkumo centras ne jo kai-faktus, išeidami iš šios 
bose, o ten, už kelių dešim- dienos nacionalinių teori- 
tų kilometrų, kur svetimo jų. Paskutiniu tik laiku 
jungo nusikračiusi valstįe-' pastebimas šioks toks at- 
čių tauta kuria naują, ne-.slūgimas. Žiūrėk jaunų lie- 
priklausomą gyvenimą.

“Istorikai negali nebūti gailos monografiją, 
kartu ir politikai, — sakė. veikalas kaip ir reabilituo- 
V. Ch. — Jie negali nenu-Įja Jogailą Lietuvos visuo-

...... ........ .......... menės akyse. Tai naujybė, 
ka atpulti nuo mūsų, ir iš- Greit bus nuimta anatema 
veda dangiškas ypatybes ir nuo kitų Lietuvos “len- 
kuriomis Dievas mus ap-jkintojų”. Istorijos pamo- 
dovanojo.............................. |kyti lietuviai nelabai pasi-

Priedermė tai tas kietas tiki savo atsparumu ir 
akmuo, kurs nesiliaujan-l vengia pavojaus ištautėti 
čiai nušvelhina aštrius ateity. Estijos ir Latvijos 
kampus mūsų karakterio uostai yra rusų statyti, 
iki mes nepersta tome išo- Nuo Jono m ligi Petro Di- 
rį pilną maloningumo ir džiojo grūmėsi Rusija, ne
meilės.

Priedermė tai turėklis, ™ą prie Baltijos jūros. Ga- 
suvaržantis gal mūsų sva- lop jai tai pavyko ir 1918 
jones, kurs palaiko mus, —20 m. ji labai nenoriai 
kolei jį gerbiame, doros išsižadėjo tų neužšalančių 
kelyje.

Šventasis ‘ gali būti ap
reikštas kaipo žmogus 
kurs tobulai atlieka savo 
priedermę.

Į darbą, tat!
Atlikimui savo prieder

mės, du daiktu yra reika
lingu: šviesa ją pažinti, 
stiprumas ją atlikti.

Šviesa, kurios ši knyge-] priklausomybę, negu lietu- 
lė nusižeminusiai stengia- ----
si perduoti, Stiprumas, ku
rį tiktai Dievas gali duoti na taip pat nęnuošalioje 
mūsų maldoms. vietoje.. Jų teritorijoje su*

i tuvių istorikų išleistą Jo-
—-- gįs

rėdama gauti laisvą išėji

krantų. SSSR ilgą laiką 
vylėsi grąžinti prarastus 
IRygos, Liepojos, Talino 
uostus sukeliant juose so- 
cialę revoliuciją. Štai ko
dėl raudonųjų spyrimasis 
Šiauriniame Pabaltyje bu
vo aršesnis, negu kitur ir 
kodėl estams bei latviams 
nepalyginti sunkiau buvo 
iškovoti savo politinę ne-

viamjs.
Tačiau pastarieji gyve

sikryžiųoja trijų galiūnų i 
interesai. Jų tarpusavė 
konkurencija buvo lietu
vių mokamai išnaudota, 
kuriant savo valstybę. Bet : 
jos nepriklausomybė pasi
darys iliuzorinė, kaip tik 
susitars ties lietuvių gal
vomis bent du jų kaimy
nai. Tada jie nesustabdo
mai eis prie bendros .sienos 
sudarymo ir stengsis pa
naikinti bet kuriuos bar- 
jėrusi Autoriaus manymu, 
tik viena Lenkija yra ne
kintamai suinteresu o t a 
Pabaltijo valstybių egzis
tencija. Rusai ir vokiečiai 
kol barasi, žiūri į Lietuvą 
kaip į būsimo ginkluoto 
susirėmimo sritį, kai susi
tars, ji jiems bus ne tik 
nereikalinga, bet kliudys.

Toliau suvažiavę istori
kai nusiskundę, kad SSSR 
ligi šiol neišduoda senos 
Lietuvos Metrikos, lauk
dama, kol išsispręs ginčas 
Lenkijos su Lietuva. Tuo 
būdu lenkaį negali naudo
tis tuo neišsemiamu istori
nių žinių šaltiniu. Žinomas 
istorikas L. Kolankovski 
savorašiny je “Jogailaičiai 
ir Unija” sistematingai iš
dėstė visų tos dinastijos 
atstovų pažiūras į tų dvie
jų valstybių bendradarbia
vimą. Universiteto knygy
nas surengė senų doku
mentų parodą, kurioje bu
vo galima matyti Lietuvos 
Statuto seną laidą,. Bažny
tinį Lietuvos žemėlapį, u- 
nijos aktų originalus, se
nobinius atspaudus, pa
veikslus, senovės veikėjų 
portretus. Ganėtinai pilnai 
buvo atvaizduoti Napoleo
no ir abiejų 1831 ir 1863 
m. sukilimų laikai.

Iš tokios kongreso darbų 
apžvalgos matyti, kad juo
se dominavo kad ir nema
tomi, kad ir neapčiuopiami 
dabarties prisiminimai. 
“Ji kabojo virš susirinku
sių galvų ir slėgė”. Kitaip 
ir būti negalėjo. Tai pada
rytos skriaudos, tai žiau
rios neteisybės refleksai— 
atspindžiai. Kad ir atbu
kusi, kad ir nejautri lenkų 
mokslininkų sąžinė nega
lėjo neatjausti tos melo ir 
apgaulės atmosferos, ku
rioje gyvena šių dienų Vil
nius. Jis išstumtas iš am
žiais sudarytų vėžių, jis 
skursta, pakliuvęs į aklus 
bėgius, kurie jo niekur ne
sugebės nuvesti. Vilnius 
kenčia. Tuo tarpu jo pa
vergėjai susirinkę gar- 
džiuojasi atsiminimais, ku 
riais keliais jų protėvių ei
ta, kol pavyko jis tiek su
klaidinti, kad šiandien tū
las vilnietis tikrai nežino, 
kur jo priešai ir kur drau
gai.

Mes negalime spręsti ar 
daug erudicijos, išsimoks
linimo ir objektivizmo pa
rode lenkų istorikai per šį 
savo VI suvažiavimą. Bet 
mums darosi aišku, jog 
pats to kongreso surengi
mas mūsų sostinėje buvo 
eilinis pasityčiojimas ne 
tik iš praeities, bet ir iš 
dabarties, netaktiškas pri
minimas Lietuvai jos be
jėgiškumo atitaisyti susi
dariusią sunkią buitį, ši u- 
nijų laikų praeitis mums 
nėra svari. Noriai galėtu
mėm ją iškeisti į skaidrią 
ateitį. Nedaug pamokinan
čių pavyzdžių galime iš tų 
laikų pasisemti. Bet, kaip

tikri anų laikų Lietuvos3 
jalikuonys, turime gintįjl 
jos .gerą vardą ir prote^g 
tuoti prieš lenkų rengiąsi 
mus kas kąrtas naujus pi* j 
sityčiojimus. - -S

Šiuo atvejų mes visiškai! 
sutinkame su p. Charkevi- 
Čiaus radio pasikalbėjimo 1 
išvada, kad “teisybės šie- 3 
kia kiekvienas padorus ? 
žmogus”. Drįstame net pa-7 
siūlyti jo sėbrams gerai 
įsidėmėti šį dėsnį. Maža.; 
nebijoti liesti skaudžiau- i 
šių praeitis opų. Reikalin
ga rasti tinkamą ir neša*

siūlyti jo sėbrams gerai

.............- j
lišką jų išaiškinimą, kąn-7 
triai jas išnarplioti ir pA* v
daryti išvadas ateičiai, j 
Suprantama, kad šių dienų 7 
šovinistai nusiteikę ir Lie
tuvos grobiko, J. Pilsudskį 
kio, nenustoją garbinti 
lenkų “istorikai” negaįi 7- 
pretenduoti į tokią civili-]- 
nę drąsą. Juk už tai gstlįį'7 
ma būtų sulaukti ne tik7 
apšvilpimo, bet ir tolimos. < 
komandiruotės šiaurės a- 
šigalio praeitį studijuoti 7 
ar Pagario pelkių uodus/, 
savo krauju maitinti. Len
kijos mokslininkai gali 
skelbti tiktai tokią ‘tiesą*, 
kuri neprieštarauja jų vai* , 
stybės vadų vedamajai li
nijai, Lenkijos imperializ
mui. ‘ '

KŪDIKIO MALDA
DIEVUI MALONI

Tėveliai, jei norite, kad 
Jūsų vaikeliai būtų paklu*- 
snūs ir geri, tai pratinkite 
juos prie pamaldumo.- Nu* ' 
pirkite jiems specialiai i§- 7 
leistą mažytę maldaknygę ’ 
“Maldų Rinkinėlis”. Jos \ 
kaina tik 50c. Ją galite 
gauti, “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston^ 
Mass. ‘aPJ

>■

LOTINIŠKOS GIESMES •.
Kas norite įsigyti gražių 

lotiniškų giesmių su gai
domis, tai nusipirkite mu- J 
ziko — komp. V. Niekaus- ~ 
lotiniškų giesmių albumą, 
kuriame tilpsta sekančias 
giesmės: Asperges me, Vi- 
di aquam, dvi giesmės O j 
Salutaris, dvi giesmes > 
Tantum ergo, keturios g. ' 
Veni Creator, Libera mę, : 
Sacerdotes Domini, Gloria 7 
tibi Trinitas. šios giesmės j 
tinkamos giedoti dviemir 
keturiems maišytiems bal- 
sams: Soprano, alto, tenp*' 
rui ir basui. Šio albumo 
kaina tik 50c. Užsisakyda* 
mį siųskite čekį ar monev 
orderį, “Darbininkas”. 3*7 
W. Broadway, So. Boston,. 
Mass. . ;

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ
ALBUMAS DEL ;

ORKESTRUS ;

Kas mėgsta groti lietu* J 
viškus šokius, tai įsigyki* i 
te parašytą žymaus komp; | 
V. Niekaus Lietuviškų Šo- | 
kių Albumą. Jis tinkama? 1 
yra piano solo, 1-mai ir b- J 
rai smuikai, 1-marn ir 2* į 
ram klarnetui ar trumpe* | 
tui. Jo kaina $1.00, Užsa-J 
kymus siųskite “Darbi* J 
ninkui”, 366 W. Broadway< J 
So. Boston, Mass. 7' 3

TIK UŽ 10 CENTŲ 7 i 

“Darbininkas” yra gaVę*^ 
iš Lietuvos gražių atviru* ] 
čių. Jei nori pasiųstu savo 
draugui įdomią atvirute, * 
tai įsigyk jų. Prisiėsit i 
“Darbininkui” į konvertą l 
įdėjęs 10c. ir gausite 12 at* ] 
virucių. . •



tota&diėnii, Spaliu 20 d., .1035 -

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

; - ~ DARBININKAS
nio atsilankymo proga bus 
pašventintas Aušros Vartų 
Panelės šv. didelis paveik
slas, kuris* paskutinėmis 
dienomis tapo užbaigtas 
piešti. To paveikslo kūrė
jas arba piešėjas yra gerb. Veikimas - Parengimai 
Šv. Jurgio par. Klebonas 
Kun. Vincas Vilkutaitis.

už dykai * suteiktą salę ir 
smarkią agitaciją sutrau
kti publikos, ir atsilankiu
siems už puikų parėmimą.

Rap.

• . 6.

’ CLEVELAND, OHIO
na V AL. ATLAIDAI
L PAVYKO

kurio.sekė palaiminimas. 
Po pamaldų žmonės ėjo iš
pažinties.

'Spalių 16 d., suma įvyko 
devintą vai. Šv. Mišias at
našavo Kleb. Kun. V. Vil
kutaitis. Daug* žmonių pri
ėmė Šv. Komuniją.

. Vakare Mišparus cele- 
I bravo kun. J. Angelaitis. 
Labai gražų ir įspūdingą 
pamokslą pasakė svečias iš 
Chicagos Kun. Valančius.

Spalių 17 d. Šv. Mišias 
atnašavo Kun. Valančius 
iš Chicagos.

Tą-pačią dieną vakare 
įvyko iškilmingos 40 vai. 
užbaigimo pamaldos su 
Procesija. Gražų pamokslą

(-Spalių 15, 16 ir 17 dd. į- 
fyko Šv. Jurgio par. baž
nyčioj 40 vai. atlaidai. i 
Spalių 15 d. devintą vai. 

įyte Kleb. Kun. V. Vilku- 
įaitis asistuojant Kun. J. 
Angelaičiui ir Kun. K. Pet- 
■eikiui atnašavo iškilmin
gas Šv. Mišias, laike kurių 
gražiai giedojo Šv. Jurgio 
>ar. mokyklos mergaičių 
Choras. Po mišių berniu
kai ir mergaitės puikiai 
jasipuošė geltonais kaspi- 
lais ir baltais rūbeliais ( 
markiai maršavo aplink, pasakė Kun. Valančius, 
jažnyčią giedodami Garbė: Clevelandiečiai, sau lai- 
r Šlovė laike procesijos. |

Seserų Pranciškiečiųi „ 
lūikiai gėlėmis ir palmo- 
hiS papuošta bažnyčiaJr 
Mažutėlių vaikučių mar- 
iavimas ir giedojimas pro
cesijos laiku sudarė labai 
juikų vaizdą, kuris paliko 
Malonų įspūdį žmonėse, 
ęūrie atėjo pagarbinti Die- 
*ą Šv. Eucharistijoje. 
^Tą-pačią dieną vakare 
žuvo Mišparai, kuriuos ce- 
įtaravo Kun. K. Petreikis. 
Bernaičių Choras prie al
toriaus giedojo papunkčiui 
3U didžiuoju Choru prie 
žargonų visas . Mišparų 
psalmes, išskiriant Magni- 
zicat, kuri gražiai giedojo 
zien suaugusiųjų Choras. 
Sun. V. Vilkutaitis, Šv. 
Jurgio par. Klebonas, pa
sakė gražų pamokslą, po

. FABIOLA — Spalių 18, 
I parapijos Aklėje, “Darbi- 

AČIU MOTERIMS minko” adm. p. A. Pel-
------------- - (džius rodė krutumuose pa-

• Spalių 14 d. t. y., viena'veiksluose gražias filmas 
dieną prieš 40 vai. atlai-'jš pirmųjų krikšč. laikų— 
dus, Klebonui Kunigui V.jFabiolę. Žmonių buvo pil- 
Vilkutaičiui sekmadienyj nutėlė salė. Visas pelnas 
per pamokslą pakvietus 
susirinko net dvidešimt 
septynios moterys išplauti 
grindis Šv. Jurgio bažny-| 
čioj. Tą jų triūsą ir pa-i 
klusnumą Klebonas ir visi 
parapijiečiai idbai giliai į- 
vertina.

SMUIKININKAS GREI
ČIUS DA LIETUVOJE

Tel. Brockton 2316

SMITH UPHOLSTERING
C O M P A N Y

Nesunaikyk savo Zenus rakandus' 
Duokite juos mums apmušti su 

‘nauju apdangalu. Nes mes užlaiko
me visa eile rakandams apdanga
lų, kaip tai: tapestries, velours, 
mohaii*. damask ir tt.

16 Belmont Street, 
b;Ž BROCKTON, MASS.

EDW. V. WARABOW
< (WRUBLIASKAS)

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

* 1000 Washington St.
r:; NOBWOOD, MASS.

TEL. Norwood 1503
Montello Office:

10 Intervale St.
h" TEL. Brockton 2005

| ko už didelę garbę turėda
mi Kun. Valančiaus seserį

* \ devintojo 
1 skyriaus klasės.

Po gražių Mišparų ir Pa
mokslo sekė Visų Šventų
jų Litanija, kurią puikiai 
giedojo kunigai prie alto
riaus, o paskui Procesija. 
Gražiai Sesučių sutvarky
ti vaikučiai, o ypač mažos 
mergaitės sudarė gražią 
panoramą laike Procesijos 
einant 
giedant 
džiuoju 
šlovė.

Šios 40 vai. pamaldos bu
vo visai panašios į ką-tik 
Clevelande atsibuvusį Eu
charistinį Kongresą tuomi, 
kad oras buvo, tiesiog auk
sinis.

Per visas tris dienas bu
vo pilna Šv. Jurgio bažny
čia žmonių dienomis ir va
karais. Labai daug žmonių 
ėjo prie išpažinties ir pri
ėmė Šv. Komuniją.

Kun. Masevičius iš Det
roito buvę atsilankęs ir 
būtų sakęs pamokslą tre
čiąjį vakarą, bet, ant ne
laimės, susirgo ir turėjo 
grįžti namo. Buvo ir dau
giau svečių kunigų, bet ne
teko sužinoti jų vardų.

Čia daug padėkos pri
klauso Kleb. Kun. V. Vii- 
kutaičiui ir Seserims 
Pranciškietėms už tokią 
puikią tvarką visame ka
me. Tai yra didelis triūsas 
ir daug rūpesčio tiems, ant 
kurių pečių, tas guli.

Vincas Greičius (sūnus) 
da nesugrįžo. Jis da vis te- 
bekoncertuoja po visą Lie
tuvą. Tėvai tikėjosi, kad 
šiomis dienomis sugrįš, 
bet pasirodo, kad smuiki
ninkas da užtruko tėvynė
je tūlą laiką.

LIETUVIS ESU IR PASI
LIKSIU ANT VISADOS

HM

Padarpme Įvairius

Spaudos Darbus

» Atsišaukimus,

v Korteles,

•apie bažnyčią ir 
papunkčiui su di- 
Choru Garbė ir

Paskutiniame laiške ra
šytame savo tėvams Vin
cas Greičius smuikininkas 
tarp kitko rašo: “Bus man 
sunku skirtis su Lietuva, 
kurią aš pamilau. Jūs rasi-| 
te manyje vieną permainą, 
būtent, kad esu geresnis 
lietuvis. Mano tvirtas o- 
balsis yra: Lietuvis esu — 
ir lietuviu pasiliksiu ant 
visados”.

Tai taip baigia savo lai
šką jaunuolis Vincas. Iš 
visko matyti, kad jaunam 
Greičiui tėvų žemė įsmigo 
į jo širdį giliai, nes kiek-r 
viename laiške jisai giria, 
didžiuojasi ir džiaugiasi 
nuvykęs į Lietuvą.

Taipgi laiške pažymi, 
kad lakūnas Vaitkus ats
krido į Kauną. Sako visas 
Kaunas vien tik ir kalbėjo 
apie Vaitkų. Buvo didelis 
lakūno Vaitkaus sutiki
mas.

buvo skiriamas “Darbinin
kui”. 

♦ ♦ ♦
RADIO CHORO KON

CERTAS — Spalių 20 d., 
“Darbininko” Radio Cho
ras, p. R. Juškai vadovau
jant, pateikė gražų kon
certą. Publikos neperdaug 
buvo. Dainas, kaip solistai, 
taip ir choras gražiai iš
pildė. Pertraukoje kalbėjo 
pp. Kumpa ir A. Kneižys. 
Padaryta kolekta Radio 
pusvalandžio palaikymui. 
Rengėjai rezultatais labai 
džiaugėsi. 

* * *
FILMOS iš LIETUVOS 

—Spalių 23, parapijos sa
lėje buvo rodomi paveiks
lai iš Lietuvos. Filmos 
spalvuotos. Darė labai 
gražų įspūdį. Vaikučiams 
buvo rodomi 3 vai. po pie
tų. Suaugusiems 8 vai. va
kare. Visi atsilankę gėrė
josi gražiais iš Lietuvos 
vaizdais. 

* * *
Rudeniui atėjus rengia

ma visokių vakarų. Cho
ras rengiasi prie Mins- 
trel. Rap.

Okupuotoje Lietuvoje
LENKĄ! UŽPUOLĖ

LIETUVIU GEGUŽINĘ balsu ir paleido į^darbąj 
■ . •. " gumines lazdas ir gautu-

Rugpiūčio 15 d. Kalvesa- ^buožes. Ypač pažymė
lio kaimo galan susirinko į° š“° .bu02e Pollcln1“- 
būrys lietuvių jaunimo su, as Bogdano.
armonika pasišokti, pasi- Dar kažin kas bandė aiš- 
linksminti. i kinti, kad pasilinksmini-

Kalvesalis arti Vydiškhi mąi visuomet daromi be 
bažnytkaimio. jokių leidimų, kad nesą to-

Viskas raibu, gerai. Jau- kio įstatymo, kuris draus- 
nimas šoka, džiaugiasi tų jaunimui pasilinksmin- 
gražiu oru, tik staiga dvi- ti, bet iš to nieko neišėjo, 
račiais atvažiuoja 6 polici- tik daugiau smūgių gavo, 
ninkai ir užpuola besilink-j Mušamas jaunimas, y- 
sminančius. ^pač mergaitės rėkdamos,

“ išbėgiojo į laukus ir kai- 
i mą. Policija neturėdama 
|ką veikti gegužinėje, jei 
■ taip galima būtų pavadin
ėti jų pasilinksminimo vie
tą, pasileido į kaimą. Pa
stebėjusi Jono Ganatavi- 
čiaus kieme kelius vyrus, 
apsupo kiemą ir pradėjo 
negailestingai jaunuolius 
mušti. Labiausiai čia pasi
žymėjo przodownikas Ko- 
morowicz ir policininkai 
Loseta ir Murowinski.

Na, sumušė, daug kas 
mėlynes nešiojo, daug kam 
kraują praliejo, bet many
ta, kad tuo ir baigsis vis
kas. Kai kas ketino skųs
tis, bet kam čia pasiskųsti, 
jei pati policija mus sumu
šė. Tik reikalas tuo nesi
baigė. Susidomėjo šia “re
voliucija” aukštesnė val
džia.

Rugpiūčio 29 d. iš Šven
čionių atvyko politinės po
licijos viršininkas Koma- 
rowski ir teismo tardyto
jas Ignalinos miestelin ir 
čia prasidėjo tardymas.

■ 1 — k t » • V •

Bet kontrolės ten nebuvo, 
Tai ir šisai džiaugsmas žuvo.

Iš to mažai kas ir išėjo, 
Jų buitis nepagerėjo;
Valdininkai be žąselių,
Gau pu puslitj kortelių.

Kada pusličius išleido, 
Vėl pasrodė ant jįj veido, 
Kad jie kenčia vėl tą pati, 
Galit vaizduotis nematę.
• Klausia rodos pas kaimyną,

O kaimynas pas seniūną, 
Bet ir “valdžia” atsidusęs. 
Krato galvą kaip pamišęs.

Vargsta ten ir savanoriai 
Ir kitoki gaspadoriai, 
Tautininkai to nemato, 
Prie valstybės aparato.

Tautininkų laikraščiai,
Jie visi rašo plačiai;
—Lietuvoje vargo nėra, 
Ūkininkams irgi gera.

Jeigu kas tiesa parašo, 
Tuoj policija jį prašo, 
Sako: —Jeigu tu dar taip darysi, 
Saulės šviesos nematysi.

Ir ištikro taip ir buvo,
Visas šimtas brolių žuvo;
Manot, kad nuo bolševikų?
Ne. Tai nuo brolių tautininkų. 

Mes tik Čia laimingi esam, 
Viską skaitom, ką tiktai kuris pa- 
lTž tai šaudyt mūs negali, [rašom; 
Kaip ten brolį mūs bedalį.

Amerikietis.

CAMBRSDGE, MASS.

“Kas jums leido susirin
kti?” — šaukė nepaprastu

policija darė kratą pas 
studentą Edmundą Devei
ki Dūdų kaime. Per kratą, 
žinoma, nieko nerado, bet 
protokolą surašė ir dar pa
grasino.

Be tardymo prasidėjo ir 
suiminejimai. Dar rugpiū
čio 17 d. naktį buvo suim
ti ir išvežti Lukiškių kalė- 
jiman Vilniun broliai Ka
činskai iš Jankaučiškių 
kaimo, Jonas Ciunelis —iš 
Lygūnų ir keli kiti, ku
riuos policija negailestin
gai mušė ligi sąmonės ne
tekimo. Visi jie ir dabar 
sėdi kalėjime ir nežinia, 
kuo baigsis ta sufabrikuo
ta byla.

VILNIUS TURI TIK 
12 TAKSI

Paskutiniu laiku skai
čius viešųjų taksi sumažė
jo iki 12 ir tų savininkai 
išsiverčia su deficitu. Prieš 
keletą metų buvo Vilniuje 
60 taksi, dabar vežikų 
skaičius didėja, o taksi 
mažėja. Vežikai veža iš 
stoties iki tolimų priemies
čių už 50—60 gr. ir todėl 
taksi negali konkuruoti.

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
ATIDARYTI NELEIS

Kaip Tai:

Vestuvėms užkvietimus,

Laiškus,

Konstitucijas,Atvirutes,

Programus, Posterius,

Tikietus Blankas,

Vizitines korteles, ir t.t. ir t.t.

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

J. E. Vyskupo Matulio-

Spalių 18 4- Nekalto 
Pras. Panelės Švč. par. sa
lėje įvyko LDS. ruošiamas 
vakaras ‘Darbininko’ nau
dai. A. Peldžius rodė ju
damus paveikslus “Bažny
čia Katakumbose” arba 
Fabiolė. Paveikslais žmo
nės labai gėrėjosi ir daug 
ką iš jų galėjo pasimokyti.

Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. Pr. Juškaitis apie ka
talikišką spaudą, įrodinė
damas josios svarbą. Taip
gi kalbėjo LDS’ Centro iž
dininkas p. F. Razvadaus- 
kas.

Publikos prisirinko pilna 
salė. Daug buvo ir mokyk
los vaikučių. Kad mokyk
los vaikučiai gausiai atsi
lankė į šį vakarą, tai pri
puola daug padėkos Jėzaus 
Nukryžiuotojo Sesutėms 
mokytojoms, nes jos vai
kučius skatino į vakarą 
atvykti.

LDS. Centro Valdyba ir 
“Darbininko” administra
cija yra labai dėkinga kle
bonui kun. Pr. Juškaičiui

Ar Jūs žinot, mieli broliai, 
Kas mūs krajui pfcr paraliai? 
Turguos visko, — ko tik nori, 
Bet nieks pirkti nebenori.

Pamatysim tetą, dėdę,
Jie visi tenai susėdę,
Turi sviesto ir kiaušinių, 
Kručkų, burokų. ir lašinių.

Nemaž yra ir paukštelių, 
Kalakutų ir vištelių.
Apie žąsis ir-nekalbėsiu, 
Vėliau aš jas Jums paminėsiu.

Čia netoli stovi Mikas, 
Pas jj bulviij pilnas brikas; 
Jei kas duotų litą-kitą, 
Tuoj aduotų visą briką.

Mare siūlina smetoną, 
Tik puslitj už uzboną; 
Petras litą už telyčią, 
Bet nieks neperka kaip tyčia.

Čia Barbora sviesto bliūdą, 
Nors ir sveria visą pūdą, 
Sako: — Pirkit už penklitę 
Dar tik šiandien padaryta!

Bet pirkėjij ji negauna,
Pusę ponios išragauna,
Kai nuryja — nusispiauna, 

[Pasakyk ką — užsigauna.
Sako: — Tylėk boba kaimo, 
Ar nematai an ma veido, 
Esu didelė madona, 
Policininko gera žmona!

Su bekonais irgi bėda, 
Nes augdami daug suėda, 
O atvežus juos parduoti, 
Pusšimtės nenor net duoti.

Rugiai, kviečiai irgi pigūs. 
Nors javai visi nelygūs, 
Bet turėdams doleruką,.
Tikrai pirktūm centneruką.

Visi šaukia, rėkia,, klykia, 
Ten teliukas šalia mykia; 
Žodis “Pirkit” visur skamba. 
Bet pirkėjų neberanda.

Ak, bėda jiems paskutinė, 
O čia pyksta gaspadinė, 
Kad už tris kapas kiaušinių, 
Gau tik porą nikelinių.

Direktoriai, viršininkai,
Ir kitoki valdininkai,
Įsispaudę tūkstantinę,
Eina visi kaip sutinę.

Jie ramino visus žmones, 
Kad už visas tas korones, 

-rMeš nupirksim nor žąsytes,
Tuojau duosim, iv kortytes.

Nors nustatę už žąselę, 
Penkis litus su kortele,

i 4IJO D»mn ounn Jštardė Petrą Jurgelevičių
I AL O nAUlU oHllr j (ir Joną Juodagalvį — iš 
[59 Broadway, prieš Post Office Balaveckų kaimo, Joną ir 

į Kazį Mudėnus — Petravo 
j Vytautą Martinkėną —iš 
Strigailiškių, Bronių Ra- 

DOVANAI KUpoNAS ;cmSM " 1S MlkalmeS lr 
Jei iškirpęs šį kuponą!

atnešite mums (suaugęs 
asmuo) gausite Radio 
knygelę arba 75c. nuo
laidos už radio pataisy
mą. Pašaukite — į 

Lawrence 26666

SKYRIUS — 
485 A Broadway 

ŠALIA STAR STORE

»

♦

PILNAS PASIRINKI- 
jMAS 1936 M. RADIŲj 
į MAŽOMIS KAINOMIS.! 
♦ Lawrence, Mass. j

kitus.
Tardant buvo beveiki vi

sai neklausinėjama apie 
aną pasilinksminimą ir mu 
Šimus, bet apie įvairius 
slaptų susirinkimų inicia
torius, apie agitatorius, 
sukilimus, apie Vilniaus 
atvadavimą ir panašiai. 
Žmonės dažnai ir patys ne
suprato, ko iš jų nori ir a- 
pie ką tardytojai kalba.

Rugpiūčio 31 d. atvykusi

Kaip žinoma, lenkų vy
riausybė pereitais mokslo 
metais uždarė kelioliką lie
tuviškų pradžios mokyklų 
Vilniaus krašte. Lietuvių 
švietimo draugijos darė 
žygių, kad būtų leista pra
džios mokyklos atidaryti 
kitose vietose, kur tėvų 
dauguma to nori, arba kad 
būtų leista veikti seno
sioms mokykloms. Dz. Wil. 
šiomis dienomis parašė, 
kad nežiūrint į lietuvių 
kultūrinių draugijų rūpes
čius, lenkų švietimo vado-* 
vybė lietuviškų mokyklų 
atidaryti Vilniaus krašte 
daugiau neleisianti.

KARAS, KARAS!

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygoje tilpsta tris 

veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktu. Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. 
“FABIOLA”, 5 aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 7 vy
rai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. “LIURDO STEBUKLAS”, 
4 aktų drama. Dalyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina . 65c.

DILPELIS MINISTERIJOJE TARNAUJA, parašė Sofija čiur- 
lienienė. Tilpsta monologas ir laiškai. Kaina.................................. 15c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilpsta vakarų 
programams prakalbėlių, monologų, diologų ir deklamacijų.......30c.

ESUMAS m Dramos dalis “Gims Tautos Genius”, parašė kun. 
L. Vaičekauskas................................................................................ 10c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS,. mo
nologas. Sutaisė J. Tarvydas. Komedijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 
vyrai ir 3 moterys................................................. .......................... 15c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė V. Juozas K....s. Vaidinimas su dai
nomis. Dalyvauja 65 asmenys ir choras.......................................  50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto komedija. Sulietuvino Ginei
tis. Vaidinime dalyvauja 4 asmenys — 3 vyrai ir 1 moteris. 
Kaina. ..............      15.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. Vertė V. Akelaitis. Dalyvau
ja 6 asmenys — 3 vyrai ir 3 moterys..............................................35c.

UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų komedija, para
šė Seirijų Juozukas. Dalyvauja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot..... 25c.

UBAGŲ AKADĘMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vienoje knygoje 
dvi komedijos su dainomis. Parašė Seirijų Juozukas. Ubagų Akade-# 
mijoje dalyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje da
lyvauja 5 poros ubagų ir Įriti 3 asmenys. Kaina.............  35c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Istyrsime pas
kui”, “Antanukas našlaitis” ir “Mėginimas” ........ .......... ....... 15c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja 4 asmenys — 4 vyrai......... 15c.

Visus užsakymus prašome siųsti:
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pasaulio Didysis Karas 
vra prarijęs milijonus 
žmonių gyvasčių/Jis buvo 
vienas iš baisiausių karų 
nuo pasaulio pradžios. Štai 
kun. J. F. Jonaitis, karo 
kapelionas parašė knygu
tę “Mano patyrimai di- 
džojoj karėj”. Tai labai į- 
domi knygutė, kuri nušvie
čia karo basenybes. Įsigy
kite ją tuojau, nes nedaug 
jų turime. Jos kaina tik 10 
centų. įdėję į konvertą 10 
centų pasiųskite “Darbi
ninkui” ir tuojau gausite 
šią knygutę.

MUSŲ JAUNUOMENES 
IDEALAI

Kad patraukti jaunimą 
artyn prie grožio, prie 
šviesos, tolyn nuo žemiškų 
purvų, artyn prie dangiš
kos šviesos, prie idealų 
amžinų, duokite jiems per
skaityti Kaune išleistą Pr. 
Penkausko “Mūsų Jaunuo
menės Idealai”. Knygutė 
be galo įdomi ir vertinga 
kiekvienam jaunuoliui bei 
jaunuolei perskaityti. Ją 
galite gauti “Darbininko” 
knygyne, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
Jos kaina 15c., su prisiun- 
timu 20c. Knygutė turi 68 
puslapius.

Tikrų draugų netrūks 
nei vienam, kuris jų ver
tas ir pats moka būti 
draugu. ,

v



Antradienis, Spalių 29 d., 1935 DAR'BIN’INKAS

Iš Musų Veikimo Centro
FINANSINĖ APYSKAITA

Įeigos Mėnes^is 
Rugpjūčio mėn. 1934 m.

Balansas likęs po 24 Kongreso........$621,95
Pral. Krušas už knygutę “Šv. Metai ir Kat. Akc. $10.00 
Moterų Sąjungos Centro mokesčiai už 1934 m.....10.00
Parapijos choro mokestis, Waterbury, Conn........ 1.00
LRKSA 87-kp. Pittsburgh, Pa. mokesčiai . ........... 1.00
Moterų Labdarybės draugija, Cleveland, Ohio .... 1.00 
Sodalietes dr-ja Cleveland, Ohio ........  1.00
L. Vyčių 25 kuopa, Cleveland, Ohio .....................   1.00
Kun. J. Angelaitis, pavienio mokestis...... v.........1.00
Už Vilniaus pasus ir ženklelius Cleveland, Ohio 20.75

Viso įeigų rugp. mėn............................ $46.75
Rugsėjo mėn.

Federacijos 49 sk. Lovvell, Mass., Vilniaus pasai ir 
ženkleliai ..   $16.65

Federacijos 15 sk., Chicago, III. Vilniaus pasai ir
ženkleliai ................................................... $17.40

Viso įeigų rūgs. m. . ............................  $34.05
Spalių mėn.

Federacijos 30 sk. Cleveland, Ohio gražino cent
rui už vargonininkų bankieto tikietus........$16.00

Federacijos apskr. Pittsburgh, Pa. surinktos au
kos Vilniaus reikalams spalių 9 d..................24.91

Federacijos apskr. Pittsburgh, Pa. Vilniaus pasai
ir ženkleliai ................................................... 3.45

Federacijos apskr. Pittsburgh, Pa. už Vilniaus li
teratūrą .......................................................40

Pittston, Pa. per M. Zujų Vilniaus pasai ir ženki. 4.80 i 
Wilkes - Barre, Pa. per M. Zujų Vilniaus pasai ir 

ženkleliai .........................
Viso įeigų spalių mėn......

Lapkričio mėn.
Federac. 3 sk. Boston, Mass. Vilniaus našlaič. $13.00; 
Federac. 3 sk. Boston, Mass. Katalikų Univer. 13.001 
Feder. 3 sk. Boston, Mass. LDS 1 kp. duoklė......
Visų Šventų par. Roseland, Vilniaus pasai ir žkl. 13.801 
Feder. 12 sk. Cicero, III. Vilniaus pasai ir ženki. 12.00 
Feder. 19 sk. Chicago, III. Vilniaus pasai ir ženki. 5.251

■ Kun. S. Struckus gen. Žukausko fondui .............. 1.00 į
Viso įeigų lapkr. mėn......

Gruodžio mėn.
Federacijos 19 sk. Lowell, Mass. Vilniaus pasai ir 

ženkleliai ..............................
Viso įeigų gruodžio mėn.....

Sausio men. 1935 m.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų sk. Archer Heights $1.00^.^^ 
Liet. Labdarių Centras> ........................................  1.001
Federacijos 9 sk. Montello, Mass. dr-jų mokesčiai 4.00 
Federacijos 10 sk. Norwood, Mass. dr-jų mokesč. 11.00 
Federacijos sk. Bridgeville, Pa. dr-jų mokesčiai 3.00

Viso įeigų sausio mėn.............................$20.00
Vasario mėn.

Federacijos 52 sk. Pittsburgh, Pa. dr-jų duoklės $15.00 
Philadelphia, Pa. Šv. Jurgio par. dr-jų mokesčiai 11.00 
Feder. 3 sk. Boston, Mass. katalikų našlaičiams 14.00 
Federac. 3 sk. Boston, Mass. Kat. Universitetui 14,00

Viso įeigų vasario mėn........................ $54.00
Kovo mėn.

Wilkes - Barre, Pa. Vilniaus našlaičiams

Fed.skyr. 19, Chicago, Vilniaus pasai ir ženki. 10.30 
Fed. skyrius 19, Chicago, dr-jų mokesčiai ....... 8.00
Fed, 12 sk. Chicago, dr-jų duoklės ....................... 11.00
Pittsburgho Fed. apskr. Vilniaus pasai ir ženki. 12,65 
Fed.. 18 sk. New Britam, Conn. duoklės ................ 6.00

Viso įeigų kovo mėn....... ..... ..............  $67.65
Balandžio mėn.

Philadelphia, Pa. Šv. Andr. par. dr-jų duoklės $5.00 
Philadelphia, Pa. ŠV. Kazimiero par. dr-jų duoki 3.00 
Kingston, Pa. Vilniaus pasai ir žkl, per M. Zųjų 34.60 
Pittston, Pa. Vilniaus pasai ir ženki, per p. Žujų 7.30 
Wilkes - Barre, Pa. Vii n. pas. ir ženki, per p. Zujų 1.50 
Indiana Harbor, Ind. dr-jų duoklės........... .......   4.00

Viso įeigų balandžio mėn. .................. $55.40
Gegužės men.

Feder. 49 sk. Lowell, Mass. dr-jų duoklės .... . $9.00
Pittsburgh, Pa. Fed. apskr. Vilniaus pasai ir žkl. 3.40 
Fed.^17 sk. P’rovidence, R. I. Vilniaus naši...... "... 20.00

Viso įeigų birželio mėn........................ $31.00
Liepos mėn.

Moterų Sąjungos centro duoklės už 1935 m..... $10.00
Pittsburgh, Pa. Šv. Vincento dr-jų duoklės...... 10.00
Iškeista $1000 Lietuvos Bonų (50.00 nėra %) 1000.00 
Fed. 30 sk. dr-jų mokesčiai per P. Muliolį.......... 16.00

Vilniaus pasai ir ženkleliai................ ................ 176,15
Už iškeistus $1000 vertės Lietuvos bonų .......  1000.00

Viso per metus.............................  $1568.81
Balansas po 24 Kongreso .................... 621.95
Viso ......................      $2180.76

Visų Metų Išlaidos ir Jų Paskirstymas
Sekretoriaus alga ...............  $600.00
Pasiųsta Vilų. Geležinio Fondo Valdybai Kaune 306.00 
Mokestis į Nat. Catholic Welfare Conference 100.00 
Kongr. bank. Clevelaride vargonininkų tikietai 18.00 
Sekr. kelionės lėšos į Kongresą............. '..........   19.00
Nauja Sekretoriaus finansų knyga..................  2.25
Federacijos atstovo kelionės lėšos į Viso Pasaulio

. Lietuvių Kongresą ..........    350.00
Atspausdinimas 24 Kongreso protokolo ir kiti 

spaudos darbai ..................
Dariaus - Girėno Paminklo Fondui ... 
Pašto ženklai ir raštinės išlaidos.....
Centro iždininko išlaidos ................

Viso išmokėjimų ...............
Įeigų per metus..................
Išlaidų per metus ..............
Lieka balansas ....................-.

Federacijos Turtas

...  31.62 
... 40.00 
... 11.36 
.....  9.49 
$1487.93 
$2180.76 
. 1487.93 
. $692.83

R

Nuošimčiai už Liet. Laisvės Paskolos Bonus .... 50.00 Lietuvos Laisvės Paskolos bonų ...............
Viso įeigų liepos mėn..........................$1086.00 T Metropolitan State banko kvitą už U. S.

Rugpjūčio mėn. iCashižde.......................................................
Liet. Darbininkų Są-ga So. Bostone, Mass   —;« ;«
Homestead, Pa. dr-jų mokesčiai .....

Viso įeigų rugp. men...........
.....Viso per metus...........................

Įeigų Paskirstymas
Organizacijų ir draugijų duoklės ....
Vilniaus reikalams .............................

415lĮvairios įeigos .....................................
$53.711 ”3 ~

- ! Žinios Iš Lietuvos

$5000.00 
....50.00 
... 692.83

... $10.001 Viso turto bonais ir caslFpinigais .............. $5742.83
.....  4.00 Liet. Darb. S-gos paskolos nota ....................... $5000.00 
... $14.00 Lietuvon studentai Feder. skolingi doleriais $20,882.50 
$1568.81 j Buvusieji studentai Feder. skolingi šveicariškais

i frankais ............................................  146,266.00 fr.
. $190.00 > Buvusieji studentai Federacijai skolingi Vokieti- 
...  88.26 j - jos markėmis....... .............................  11,124.00 mk.

54.401 L. Šimutis, sekr.

■į|i VAITKUS JAU LIETUVOJ S“ “ SX£
Airijoje. Tačiau su pasi
tenkinimu nurodė, kad lai
mingai perskrido neramų

“M. L.” rašo:
Rugsėjo 30 d. iš Londo-

C<?an^no Ž Berlyną atvyko trans' vandenyną, labai sunkio- 
5>59.Ob atlantinis lakūnas Vaib mig aplinkybėmis. Vaitkus 

■kus. Jis atskrido keleiviniu 
susisiekimo lėktuvu. Tem- 

$4.80 peihofo aerodrome Vaitkų 
$4.80 pasitiko gausiai atvykę

I Lietuvos pasiuntinybės na- 
*, lietuvių kolonijos 

Berlyne ir “Derulfto” ats
tovai. Susirinkusieji Vait
kų širdingiausiai sveikino, 
Vaitkus buvo automobiliu 
nuvežtas į Berlyną, kur

primygtinai pareiškė, kad 
jis — tik dėl kuro stokos 
nusileido. Sugedo rezurvu- 
aro siurblys, ir benzinas ė- 
mė sunktis į Vandenyną.

Nors Airijoje Vaitkus 
nusileido dar turėdamas 
kuro, tačiau tos atsargos 
jam nebūtų pakakę nus
kristi iki Kauno.

i Kadangi viršuj Lamanšo 
apsigyveno viešbutyje. Va-[buvo blogas oras, tai jis 
karą Vaitkus praleido Lie- buvo nutaręs nusileisti Ai-

. $16.53

UŽ SHERIFF 
GILBERT SPRUANCE

UŽ DISTRICT ATTORNEY
CURTIS BOK

UŽ RECEIVER OF TAXES 
MICHAEL A. SPATOLA

UŽ CLERK QUARTER SESSIONS
LEOPOLD M. JACOBS

123, —112; BudveiČių ii5,.

Užpiaunio 110, —122; pa
naičių 108, — 129; Brąiįu* 
penų 105, 108, Vederių
14, — 96; Gaudiškiemio 
92, — 60; Sendvario 92, —< 
202; Jurgaičių 90, — 172;. 
Žirgupėnų 89, — 165; Ma- 
tiškiemio 80, — 64; Badu* 
penų 80, — 94; Balgardžių 

192; Valdaukėdelio 
65, ~ 132; Molynų 65> — 
174; Kusų 64,—81; Grum* 
bkovaičių 64, — 241; Ding- 
laukių 63, — 63; Šereitlau- 
kių 56, — 237; Palminkie- 
mių 103, — 35; MaigūųiŠ- 
kių 53, — 142; Dačkiemių 
46, — 61; Bubliškės 45, —t 
412; Plikių 39, — 95; Lab- 
galių 36, — 144; Builių 35, 
— 65; Kasikiemių 29,— 
148; Laukaminos 121* — 
23 ir Someravos 2, —> 82. 
Lietuvių yra 53%, o. vokie
čių 47%. <

Be to, kitos diagramos 
vaizduoja, kiek buvo lietai 
vių jau vėlesniais laikais. 
Tai duomenys, sudaryti 
pagal evangelikų klebonų 
almanachus iš 1912 metų. 
Tada Klaipėdoj buvo 76%, 
Šilutėje 63% ir Pagėgiuo
se 50% lietuvių. Pagaliau 
vietovardžių statistikos 
medžiaga parodo, kiek,bu
vo lietuviškų vietovardžių. 
Viso labo lietuviškų vieto
vardžių Klaipėdos krašte 
yra 534, bet prieškarįnes, 
vokiečių administracijos 
pasirūpinta suvokietinti 
87. Tuo būdu yra 621 lietu
viškas vietovardis.*

“L.. A.”

—15; Gereitų 111

67,

gtos brangios ir pirmos 
misijos už kurių surengi
mo parapijiečiai labai dė
kingi savo kleb. kun. J. 
Zabulioniui. Jie prašo, kad 
kitais metais vėl užprašy
tų Tėvą Petrauską su mi
sijomis. Misijų metu iš
platino nemažai katalikiš
kos spaudos.

Visi žmonės prašo Dievo 
sveikatos dėl Tėvo Petrau
sko, kad jis ir vėl pas mus 
atsilankytų su misijomis.

Vietinis

jasi ir rūpinasi nevien me
džiaginiais parapijos rei
kalais, bet ir dvasiniais. 
Taigi proga Šv. Mykolo 
šventės ir 40 valandų at
laidų, surengė misijas ir 
užkvietė misijonierių. Tė
vą A. Petrauską MIC. Tė
vas Petrauskas yra gerai 
žinomas ir pažįstamas A- 
merikiečiams, nes jis kele
tą metų važinėje su misi
jomis po Amerikos liettr- 
vių kolonijas, kuri ir vieti
nis klebonas gerai pažino
jo Amerikoje, už tai jį ir 
kvietė į Bijutiškį.

Tėvas Petrauskas misi
jas vedė nuo 28 dienos 
rugsėjo iki 2 dienos spalių 
mėn. Per visas dienas daug 
žmonių dalyvavo, ypač per 
Šy. Mykolo atlaidus, 29 d. 
rugsėjo, tiek žmonių pri
plaukė iš apylinkes para
pijų, kad ne tik kelius 1- 
pie bažnyčią, bet ir laukus 
vežimais nustatė.

Šios misijos tai pirmos 
Bijutiškio parapijoje.

Tėvas misijonierius per 
visas dienas sakė net po 
penkis pamokslus. Gražus 
ir graudūs pamokslai ne
vieną paklydusį sugrąžino 
ant tikrojo kelio, nes per 
visas dienas daugybė žmo
nių ėjo išpažinties ir prie
Šv. Sakramentų. Nors ne- buvo vykdoma ir vyko pa- 
mažai buvo atvykę kuni
gų klebonui į pagelbą, bet 
visi turėjo užtektinai dar
bo.

Visos misijų dienos bu
vo įspūdingos, bet pasku
tinė diena buvo įspūdin
giausia, tai misijų kry
žiaus procesija apie bažny
čią ir kryžiaus pastaty
mas. Laike misijų parapi
jiečiai padirbo gražų misi- tionswerke 
jų atminimui kryžių.

TĖVAS BRUŽIKAS S. J.
Jau nuo rugsėjo 1 d. spė- 

jo skelbti misijas: Keno- 
sha, Wis., Racine, Wis., O- 
maha, Nebr., dalyvavo-Eu- 
charistiniame Kongrese, 
Cleveland, Ohio ir toliau 
tęsia pradėtą misijų dar
bą.

Tuo tarpu žinoma, kad 
nuo spalių 6 iki 13 bus Sa- 
cred Heart Church, Gard- 
ner, Mass., nuo spalių 14 i- 
ki 20 bus Tamaąua, Pa., 
307 Pine Street, SS Peter 
and Paul Church., nuo spa
lių 20 iki 23, Wilkes - Bar-: 
re, Pa., 16 Chaiųiler Ąve. 
Jis ir šiais metais mato-; 
niai apsiima užrašinėti 
“Darbininką” ir kitus ka
talikiškus laikraščius.

NUO 1914 M. KLAIPĖ
DOS MIESTO GYVENTO
JŲ SKAIČIUS DVIGUBAI 

PADIDĖJO
Iš Mažosios Lietuvos 
Parodos Statistikos 

Daviniųkarą Vaitkus praleido Lie- buvo nutaręs nusileisti Ai- 
tuvos pasiuntinybės narių rijoje, papildyti benzino 
*-arPe- atsargą ir tuoj skristi to-

Su didžiausiu susidomė- ijau į Kauną. Vaitkus la
jiniu buvo klausoma Vai t- gyrė “Lituanicą II”,
kaus pasakojimo apie joj^urį esanti puiki mašina 
didvyrišką žygį. Vaitkus i tolimiems skridimams. Ji 

^.'galinti būti pataisyta ir 
y įgalėtų net tikti antram 
| skridimui per vandenyną.

Kiek laiko Vaitkus buvo 
, ir laukė vo- 

1 kiečių organų atsakymo 
| dėl leidimo atskristi lietu- 
? \ vių lėktuvui į Karaliaučiij 

ir iš ten pasiimti Vaitkų.
X. 1. d. Lietuvos atst. 

| iš Berlyno pranešė, kad į 
r Karaliaučių atsiųsti iš Lie- 
| tuvos karo lėktuvą leidi- 
Simas negautas. Todėl Vait- 
| kus spalių 1 d. naktį išvy
ki ko traukiniu į Lietuvą. 
| Transatlantinį lakūną Vai- 
N tkų Pagėgiuose pasitiko 
| Klaipėdos krašto Guber- 
'! natoriaųs atstovai ir auto

mobiliu jis buvo nuvežtas 
į Klaipėdą.

Iš Klaipėdos leitn. Vait
kus spalių 2 d. po pietų 
atskrido į Kauną mūsų ka
ro aviacijos lėktuvu.

Transatlantinis lakūnas 
Feliksas Vaitkus Kauno 
buvo sutiktas labai iškil
mingai.

atsargą ir tuoj skristi to-

| Berlyne,

y

LIETUVIAI! 
BALSUOKITE TIESIOG DEMOKRATIŠKAI!

Novemberio - Lapkričio 5-tą Dieną, 1935 
Del Gero ir Teisingo Miesto Valdymo 

Už Jūsų Prietelius
JOHN B. KELLY 

Už Majorą
ir už visą sekamą eilę Demokratų kandidatų

UŽ JUSTICE OF SUPREME COURT 
H. EDGAR BARNES

UŽ JUDGE OF SUPERIOR COURT 
ROBERT L. MYERS, JR.

UŽ RECORDER OF DEEDS 
GEORGE G. MEADE 

UŽ COUNTY COMMISSIONERS 
JOHN J. HENNESSEY 

BENJ. H. GREEN
BALSUOKITE -UŽ VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ

PAKLAUSYKITE PRAKALBŲ LIETUVIŠKAI PER 
ŠIUOS RADIO STOTIS.

Adv. šlikas WDAS, Ketvergo vakare Spaliu 24 d. nuo 9:30 
Adv. Paukštis WDAS, Ketverge vak. Spalių 31, d<
Adv. šilkas WDAS, Subatos vakare Lapkričio 2 d. nuo 9:30 
Adv. Paukštis WREN, Pirmadienio ” Lapkričio 4 d. nuo 8:45 
ir Adv. šlikas WREN Pirmadienio ” Lapkričio 4 d. nuo 8:45 iki

Dabuokite plakatus dėl pranešimų kada atvažiuos į Lietuvių kolonijas L 
Nortseidej, Soutseidėj, Ričmonde, Frankforde, ir Point Breeze lietuviai kai- |

nuo 9:30
iki 
iki 
iki 
iki

9:45

9:45
9:00
9:00

| ■ betojai su radio vežimu.

I
BIJUTIŠKIS

Gyventojų skaičius Klai
pėdoje nuo 1914 metų pa
didėjo dvigubai. Diagra
mos daviniai rodo, kač 
1914 m. buvo tik 22,209 gy
ventojai, bet jau 1923 m. 
buvo 36,054, o 1934 — 43,- 
709 ir 1935 m. 44,815, t. y. 
daugiau kaip dvigubai. Ta
čiau su gyventojų skaičiu
mi susijęs ir tautybės 
klausimas. Tai parodo ats
kiros . kito skyriaus dia
gramos ir statistika, kaip

Tėvynės meilė yra pir
moji kultūringo žmogaus 
dorybė. Napoleonas^

MILIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS 

•ASMENIŠKA S PA TA RNAVIMAI

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone :
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

ATLAIDAI ir MISIJOS
Vietos klebonas kun, J. 

Zabulionis, kuris darbuo-

ti vokiečių kolonizacija.
Kolonizacijos didžiausia 

banga prasidėjo 1736 m. 
Ji buvo didelė, nes Mažo
sios Lietuvos kai kuriose 
vietose iš karto atsirado 
43% vokiečių.

Tai geriausiai vaizduoja 
patys vokiečiai statistine 
medžiaga iš dr. Max Behm 
Schwarzbacho “Coloniza- 

in Lithauen”,
Konigsberg 1879. Šilutės, 

Po paskutinių mišparų Rusnės, Klement i š k i ų, 
ir procesijos, aštuoni vyrai 
įnešė didelį misijų kryžių 
į bažnyčią, kurį • paguldė 
prieš didįjį altorių. Misi
jonierius pasakė pamokslą 
ir kryžių pašventino. • 

Pabaigęs pamokslą misi
jonierius pirmas pabučia
vo misijų pastatytą kry
žių, paskui kunigai ir sekė 
visa eilė žmonių.

Taip gražiai buvo užbai-

Sendvario valsčiuose buvo 
tiktai vienų lietuvių šei
mynos, bet Priekulės buvo 
626 lietuvių ir 3 vokiečių; 
Georgenburgo 320, — 146; 
Brodavos 145, 199; Sen
dvario 142, — 21; Lapenų 
141, — 87; Geržkulio 137,
— 118; Koenigsfeldo 129,
— 111; Gudvalių 128,-61, 
Katenavos 127, 86; Ža
liavos 126, —* 23; Kiautų

i IT r J-

Telefonas: Plaza. 1350.

JONAS GRĖSLIAUSIUS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

GHAS,B.KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS?

ir Balsamuotojas
637 S. Paca St. ■ 
Baltimoro, Md?

Laidotuvėse patarnauju: gotai 
ir pigiai. Pagtabus paruošiu.

Nuo $75-$100-4150 it ?[
auki&au ■?•'? *'•

Tel, -r- South 0088
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Rytinių Valstybių Žinios

; Laikas - Dievo Dovana
; -Štai pas tave kambaryje tos amžinybės laiko dale- 
- randasi laikrodis, turįs du lę, kuri yra labai brangi 
į rodikliu: vieną ilgą, rodau- žmogui Dievo dovana, ku- 
l tį minutes; kitą trumpą—‘rią,’ jeigu jis mokės tinka- 
jvalandas. Jis yra labai pa-.mai sunaudoti, bus laimin- 
prastas daiktas, įvairaus gas amžinam gyvenime, o 
didžio ratukų ir spiruok- jei ant niek praleis — bus 
lįb junginys, bet ‘žmogaus nelaimingas ir už tai, ne- j 
gyvenimui labai svarbus žiūrint kas jis buvo čia ant 

f dalykas — įrankis, su ku- žemės: katalikas ar komu- 
\ tipo žmogus sugeba laiką nistas ir bedievis, turės 
• matuoti ir nustato, ir tvar- prieš Aukščiausiąjį sun

ko savo darbus ir poilsį. kiai atsakyti, kad nemo-
[ 7T Laikrodis yra vienintelis kėjo gerai jam duoto lai- 
į matas, kuriuo žmogus su- ko sunaudoti.
[ geba matuoti laiką, kuris [ Žmogus, trumpai čia že- 
Į neturi nei pradžios, nei mėj gyvendamas, turi tik 
» pabaigos, amžinas, ir ne- du šaukimu: Vieną Kris- 

matomas, tik pagelba laik-.taus, Kuris šaukia kiekvįę- 
rodžio ir kitų; erdvėje ju- ną žmogų, eiti paskui Jį 
dančių, kūnų suvokiamas ir sekti Jo pėdomis, o kitą 
dalykas. Mirties, kuri šaukia kiek-
. Laikas yra begalinis dy- vieną žmogų, baigiantį sa- 
dis, kurį suprasti ir apim- vo gyvenimo kelionę, prie 
ti negali savo protu nė amžinybės vartų, prie ku-

, vienas žmogus. Jis yra rių atėjęs žmogus turi vis- 
amžinas, kaip ir Pati Am- ką palikti ir pasiimti su 
žino  ji Buitis. Jį matuoja savim tik savo gerus ir 
žmogus sekundėmis, minu- blogus darbus ir tas, jam 
[temis, valandomis, dieno- duotas, amžinybės valan- 
mi^, savaitėmis, mėnesiais, das, kurias jis čia ant že- 

t.; metais, amžiais, milijonais mes gyvendamas gerai 
L ir bilijonais metų, bet su-j ar blogai sunaudojo, ir tik 

rasti jo pradžią ar pabai-jjų lydimas peržengti amži- 
L gą negali.
r 
t-.
u-

L

r
■

nelis Jr.; O. Pocienė ir S. 
Pocius.

K. Kasaitis groj*o smui- H 
ka. S. Agentas sudainavo ji 
porą juokingų dainelių; {į J 
pianu skambino panelė !j 
Ludvinaitė iš Linden, N. J.

Dėkojame svočioms už 
gardžius karvojus ir žmo- d 

Įnėms už skaitlingą atsi- jį 
'lankymą, žmonių buvo iš įj 
visų apylinkių.

Gruodžio 1, 1935 vėl tu 
vėsime “Dzūkų ir Žemai 
čių vestuves” ir “Card pa- ji 
ity ir Bunco”. Taigi kvie-!įį 
čiame visus atsilankyti i 
šį puikų vakarėlį.

Komisija: Ona Daukšie
nė ir S. Drazdauskienėo

i!

%
i

****f*^e^^^ | Graborius Stokes papuo-' KĄ LIETUVOS MINISTE-
| še sceną ir Young Melo- RIS PIRMININKAS SA

KO APIE LIETUVOS 
SANTYKIUS SU VOKIE

TIJA IR LENKIJA

WATERBURY SAVINGS BANK
VVATERBURY, CONNECTICUT 

Brooklyn Office

Waterbury*o Savings Bankos Brooklyn’o Skyrius gali aprū
pinti tavo visus bankos reikalus.

Tos pačios bankos knygutės, kurias gavote nuo Waterbury 
Savings Bank galite naudoti ir Brooklyn’o Bankoje. Taipgi 

turime:

CHRISTMAS IR VACATION CLUBS 
TRAVELEE’S CHECKS 

IOREIGN DRAFTS
Ateikite mes jums patarnausime, kaip ir senoje Bankoje.

79.‘>797 Bank St.

įi dians grojo šokiams. Vie^ 
J*Inu žodžiu vakaras buvo 
J j. kuopasekmingiausias 
|į visi bei visos, rodos, buvo 

pilnai patenkinti .

ir

i

s
%

ŽINUTĖS

gavau

[nybės vartų slenkstį, per 
> Laikas yra tiltas, jun- 'kuri dar nieks atgal nesū
rias dvi'amžinybes: vieną, grįžo. O kas už tų vartų y- 
kuri yra užpakalyje mūsų ra, kas ten randasi, tik 
Jau praėjus* su kita, kuri vienas pasako Kristaus 
prieš mus, į kurią dar mes Mokslas, Kurį kiekvienas 
žengsim. žmogus privalo žinoti ir
Žmogus čia ant žemės savo gyvenimą sulig Jo 

gyvena tiktai labai mažą nurodymų tvarkyti. L,

SPAUSTU 
į" VĖS PENKIŲ MET'J
t.-.
Ė-- -
i'

r

me dalyvauti. Vakariennė 
su programa prasidės 5 ar 

, 6 vai. vakare ir tęsis iki 
■ vidurnakčio.

Rengėjai

Kadangi šįmet rudenį: 
„ sukanka penki metai nuo! 
( ‘Vytauto’ spaustuvės (Da-* 
f.bar Liet. Univers. Biuras)!

NEVVARK, N. J
į. bar Liet. Univers. Biuras)! Nuoširdžiai dėkojame vi- 
| įsikūrimo, tai ALRK MotJsiems už dalyvavimą Šv. 
f S-gos- New York apskr. (Rožančiaus Moterų Pašal- 
| kuopos, su ALRK Didž. N.lpinės draugijos 20 metų 
| Y., Federacijos apkričio! gyvavimo sukaktuvių iš-
I pagelba, rengiasi tas su-! kilmėse. Ypatingai dėko- 
|į kaktuves tinkamai pami- 

rieti.
Tam tikslui yra rengia- 

> • ma š. m. lapkr. 10 diena, 
.‘-■Apreiškimo par. salėje 
L; (No.5th ir Havemeyer gat

vių kampas) vakarienę su 
r tam tikra programa ir pa- 
? marginimais.
I-v-Katalikiškos draugijos 

išsijuosusios dirba, kad pa 
minėjimas puikiai pavyk
tai-

LRKSA 134 kuopa turi Ęąranauskienė^ Jauna- 
k paėmus jau apie 50 tikie- SĮS F. Gražulis iš Bloom- 
I\tų-(tikieto kaina 1 dol.) ir field, N. J.; Kvieslys — J. 
t ^ąda vakarienėje savo ats-,Gvaizdaitis; Piršlys — W. 
į kirą stalą su tam tikru už-[Kašėta iš Harrison, N. J.;l

i

jame laikraščiui “Darbi
ninkui” už patalpinimą 
mūsų veikimo parašymų 
ir paveikslo; kleb. kun. I. 
Kelmeliui už gražų paaiš
kinimą bažnyčioje ir vai
dintojams už suvaidinimą 
veikalo “Dzūkų ir Žemai
čių Vestuvės”.

Vaidino šie:
Tėvas —J. Mikalauskas; 

motina — M. Mockevičie
nė iš Eliz. N. J.; Jaunoji—

Parapijos metinis BA- 
ZARĄS jau prasidėjo ir 
tęsis iki lapkričio 2 dienos. 
Pageidaujama, kad visi 
parapijiečiai lankytųsi į 
parapijos parengimus. Pa
rapijiečiai, tai yra visų 
mūsų darbas ir pradėkime 
daugiaus parapija susirū
pinti.
Choras mokinasis daug 
gražių dainų; vyrų choras 
irgi studijuoja ir žada pa
sirodyti tame koncerte. 
Svečiai solistai ir chorai 
atvažiuoja iš visos apylin
kės parapijų New Jersey 
ir New York. Newarkie* 
čiai laukia svečių.

Šv. Cecilijos choro JUBI- 
LEJINIS koncertas kaip 
girdėti iš rengimo komite
to narių, tai bus labai 
skaitlingas. Programos 
pildytojų vardai neužilgo 
bus spaudoje paskelbti.

Choro metiniai šokiai ar
tinasi. Jaunimas turi susi
rūpinti, kad į šokius, su
trauktų kelis šimtus jauni
kaičių ir mergaičių.

Priaugančiųjų chorai 
rengiasi prie vaidinimo. 
Tai bus Margumynų vaka
ras. Vaikučių choras turė
tų būti paremtas, nes kai 
nebus to choro, tai negir- 
dėsime bažnyčioje 8 vai. 
šv. mišių lietuviškai giedo
jimo. šis choras moka ir 
dainuoti parengimuose, o 
dainuodami išmoksta gra
žiai lietuviškai kalbėti. 
Taigi nelaikykite jaunųjų 
gatvėse, kad su italijoniu-]i5.kos metų Valstybinės 
kais praeivius drapstytų 
purvais, o pasiųskite į cho
ro pamokas.

Senis.

LIETUVIŲ MENO 
TEATRAS

Organizacijos prašomos orkestras. Buvo užkandžių 
tais reikalais savo atsto- ir gėrimų. Visi bei visos, 
vus painformuoti, kad sei- turėjo “good time”. Tai 
mas galėtų tuos klausimus buvo parapijos naudai, 
pilnai išspręsti. I Malonu pažymėti, kad
A. J. Mažeika, Fondo sek. vis daugiau ir daugiau.

• Waterbury’o lietuviai ir 
. draugijos atjaučia savo 
parapijai.

Spalių 13 d. L. Meno Te-, __ _______
atras surengė šeimyninę: KUNIGĄ GRADECKĄ 
vakarienę. Vakarienės me- PAGERBTI VAKARIENĖ 
tu pasakyta keletą kalbų: _______
ir linksmų anekdotų. Be to ’ Spalių 23 d. įvyko vaka- 
šia progabuvo iškelta pa- rįenė kunigą Edvardą 
slaptis, būtent: L. Meno T. Gradeckį pagerbti, jo dar- 
pirm. Vikt. . Raudonaitis buotės Šv. Juozapo par. ir 
rengiasi apsivesti ir jau[ gimimo dienos proga. Žmo- 
yra susižiedavęs su p-le E.|nių buvo per 200. Pavaka- 
TVT’a'tmv cnrAfimtaiito O • . •___  ___ • -i •_Mayer, svetimtaute. O jo 
brolis Antanas kvietė vi
sus L. Meno T. narius da
lyvauti jo vestuvėse, ku
rios įvyksta lap. 10 d. 
1935. P-nas Antanas Rau
donaitis vedasi su lietuvai
te p-le M. Braziūte. Ši žinia 
buvo entuziastingai visų 
priimta. L. Meno teatras 
sveikina juosius, įteikda
mi kiekvienam rožę ir su
dainavo “Ilgiausių metų”.

Spalių 15 d. įvyko L. Me
no Teatro mėnesinis susi
rinkimas, kuriame buvo 
aptarta tolimesnis L. Me
no T. veikimas. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Bu
vo perskaityta keletą laiš
kų ir tarpe jų komp. Žile
vičiaus. Pastarasis buvo 
visų entuzijastiškai priim
tas.

Nutarta vienbalsiai pa
švęsti šio sezono veikimą 
paminėjimui sukaktuvių

BROOKLYN, N. Y.
d.

% rašų turėti.
; Girdėti, kad ir 135 kuo

pą žada taip pat savo sta
lą su užrašu turėti.

t Kadangi salėj gali tik a- 
pie 500 žmonių sutilpti, ti- 

i kietų skaičius labai apri
botas padaryta, ir todėl 
; nėra dyvo, kad tikietai la- 
į bai greitai išperkami.

Kas iš anksto tikietų nu- 
? sipirks — tas. dalyvaus, 
į kas lauks pabaigos — tas 
į tikieto negaus.
į . kviečiame visus susipra- 
£ tusius lietuvius paminėji-

Vyriausioji svočia — B. Į 
Krupinskienė iš
N. J.; svočios ir svotai: — 
S. Grudinskiene, J. Bujau- 
skas, R. Žiogienė ir S, 
Grudinskas.

Pabroliai ir pamergės:
O, Grazulienė iš Bloom-

Sekmadienį, spalių 20 
turėjęs įvykti Dariaus-Gi- 
Irėno Fondo metinis seime-

- ttm, -j I lis dėl svarbių priežasčių s Hillside, buvo atidėtas.
Šių metų Dariaus - Girė

no Fondo seimas įvyks 
sekmadienį, 1935 m. lap
kričio 17 d. 4:00 vai. po 
pietų, Apreiškimo Pan. ŠvJ 
parapijos salėje, kampas J

Dramos Teatro išsikūrimo 
Lietuvoj.

Teatro Dramatinės isto
rijos medžiagai rinkti su
daryta komisija į kurią į- 
eina: P-lė Eleonora Bart-’ 
kevičiutė, ponai Antanas 
Alekna ir Antanas Paulau
skas. Šiame susirinkime 
priimtas vienas naujas na
rys, p-nas Juozas Tarnas, 
radio veikėjas.

M. Josaphs

rieniavus, prasidėjo dainų, 
muzikos ir kalbų progra
ma. Sudainuota “Ilgiausių 
Metų” vadovaujant prof. 
Aleksiui. Paskui Degis ir 
Markevičius armonikomis 
labai gyvai grojo. Prasi
dėjo kalbos. Vakaro vedė
jas kunigas Kripas iššau
kė kalbėti sekančius kalbė
tojus: kunigus Valantiejų, 
Karakuską, Lunskį, Kaz
lauską, Karloną ir patį 
kaltininką kunigą Gradec- 
ką. Be to kalbėjo ir profe
sorius Aleksis. Visų kal
bos buvo linksmos ir gra
žios su karštais linkėji
mais gerb. Solemniząntui. 
Po to labai susijaudinęs 
kalbėjo kunigas Gradec- 
kas. Jis sėdėjo tarpe savo 
tėvelių ir kunigų. Jam bu
vo įteikta gražus bukietas 
rožių ir pinigiška dovanė
le.

Čia reikia paminėti, kad 
komisija, kuri susidarė iš 
šių asmenų: Uršulė Liut- 
kevičienė, Jadvyga Stul- 
ginskaitė, kunigas Kripas 
ir Staseliunienė, labai 
daug darbavosi. Taipgi 
daug kitų moterų darba
vosi, kaip tai: Girdzijaus
kienė, Stankevičienė, Jak
štienė, Povilaitienė, Šliū
pienė ir kitos. Taipgi vyrai 
ir merginos darbavosi.

i '

WATERBURY» CONN
ŠVENTO VARDO 

DRAUGIJOS ŠOKIAI

' Šiomis dienomis Lietu
vos ministeris pirmininkas 
Juozas Tūbelis turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su į 
Lietuvą atvykusiais užsie
nio žurnalistais. Tame pa
sikalbėjime buvo, tarp ki
ta ko, paliesta ir dabar vi
sų dėmesį keliautieji Lie
tuvos santykių su Vokieti
ja ir Lenkija klausimai. 
Kalbėdamas dėl Klaipėdos 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas pabrėžė, jog Lietu
vos vyriausybė laikosi 
nuomonės, kad Klaipėdos 
krašto gyventojų daugu
ma yra lietuviškos kilmės 
ir, kad klaipėdiečių nesusi
pratimas su centro valdžia 
yra šeimyninis Lietuvos 
reikalas. Jis gali būti iš
spręstas be pašalinio kiši
mosi.

Toliau, Lietuvos minis-

Šiomis dienomis 
laiškutį nuo lietuvaitės, į- 
žymios veikėjos. Tai Mote* 
rų Sąjungos darbuotoja, 
Marijona Jokubaitė. Ji gy
vena New Havene, kunigo 
Karkausko parapijoje. Ji 
man rašo, kad nori suvai
dinti su jaunimu veikalą 
šią žiemą, tai ir kreipėsi į 
mane su prašymu prisiųsti 
jai savo trumpą komėdijė- 
įę: “Tėtė rašo gromatą į 
Krajų”. Žinoma, maloniai 
atsakiau ir pasiunčiau, 
Linkime jai ir toliaus dar
buotis 'su New Haveno 
jaunimu. Tegul seka jos 
pavyzdį ir kiti veikėjai ir 
veikėjos. Galėčiau prista
tyti tą savo veikaliuką dy
kai. Turiu pabaigęs jau ir teris pirmininkas pastebė- 
kitą trijų aktų komediją jo, kad nors Lietuvos su 
“Bedančių Bėdos”. Jeigu [Vokietija, kaip valstybė 
norėtų, tai gali gauti nuoC!11 o-inrn nptnn
manęs dykai. Tik parašy
kite. Tegul jaunimas lavi
nasi ir tegul jų tėvai ir ki
ti lietuviai gardžiai nors 
retkarčiais pasijuokia.

Profesorius Aleksis su 
savo vaidylų grupe jau 
rengiasi statyti naują te
atrą Waterburyj “Andrie
jaus Šelmystės”. Kiek man 
teko nugirsti, tai linksmas 
teatras ir žada klausyto-L“cxLx du 11 ZiclClct vio«y lu į •

jams daug juoko. Taigi, | tik nori,
waterburiečiai lietuviai, 
kuomet jie vaidins, tai ne' 
užmirškite ateiti.

. VERGIA NAUJĄ
KNYGĄ

Šiomis dienomis kunigas,

su valstybe, ginčų neturi, 
tačiau Vokietija ne tik 
paskelbė boikotą Lietuvos 
prekėms, bet ir veda aršią, 
priešlietuvišką propagan
dą. Lietuvą nori palaikyti 
su Vokietija gerus santy
kius, bet su sąlyga, kad 
Vokietija pripažintų, jog 
Klaipėdos ■ krašto tvarky
mas yra tik Lietuvos rei
kalas. O Lietuva santy
kiuose su klaipėdiečiais 

, kad visi jos gy
ventojai, be tautybės skir
tumo, elgtųsi, kaip ištiki
mi Lietuvos piliečiai.

“Mes — pasakė ministe
ris pirmininkas Tūbelis — 
norime saugoti Klaipėdos 
krašto autonomiją, bet

s

Hilo XX CVS,' ,-------------------- V

Abromaitis, M. S., LaSale- mes nepakęsime vokiečių 
tte lietuvis misijonierius 
lankėsi Waterbury ir teko 
sužinoti, kad.jisai dabar 
labai užsiėmęs vertimu 
lietuvių kalbon labai įdo
mią knygą. Toji knyga at
pasakoja kaip vienas pro-.

mažumos veiksmų, kuriais 
ji stengiasi baidyti gyven- 

! tojus, kad jie palaikytų 
[vokiečių politinius tikslus. 
Į Lietuvos vyriausybė neti- 
j ki, kad Vokietija grasintų 
[ visu rimtumu. Taip pat 

testantas (kuris apie save•Lietuvos vyriausybė yra 
ir savo gyvenimą rašo... pasiryžusi, reikalui esant, 
rodos koks ten Allen) atsi- j visokioms Vokietijos už
vertė iš protestantizmo j , gaidoms visomis galimo- 
katalikus. Jisai toje kny- mis priemonėmis pasiprie- 
goje paaiškina kodėl jisai 'Sinti.
taip padarė. Manau, kad' -^ai dėl santykių su Len
toj! knyga pasirodys apiel^ija, tai Lietuvos minis

teris pirmininkas pabrėžė, 
kad Lietuva, žinoma, turi 
žiūrėti pirmyn, bet kartu 

i ji turi teisę žiūrėti ir at- 
!gal. Per tai Lietuva Vil- 
I niaus negali išsižadėti. Bet

i
h

Naujus Metus. Linkime 
jam kuogreičiausiai už
baigti... Ar jau įsigyjote 
knygutę apie P. Švč. Apsi
reiškimą ant kalno LaSa- 
lette? Patarčiau įsigyti. 
Galima gauti pas kunigą Lenkija sutiks Vii- .

i. Bloomfield, n*aris klausimą palikti at-

- - ■ bartinius Lietuvos Lenki
jos santykius pakeisti.

' Tsb.

1 .. . . ,. . . 1 Ahrnmnifi Rinnmfi^ld niaus klausimą palikti at-I Daug lietuviu biznierių. Aoromaių, rsioomneiu,
.aukavo kaip tai: Kauno Conn., L^alette Novitiate 
[Kepykla, Mother’s Ideal arba užeikite pas savo vie-' 
(Baking, Colonial Bottling|^n^us lietuvius kunigus. •
;Works, Cremo, pavieniai! 
(biznieriai • mėsininkai ir 
I šiaip žmonės. Vienu žo- 
įdžiu, ačiū visiems ir vi- 
įsoms, kurie darbavosi, au-

field, N. J.; J. Gvaizdaitis;|North 5th ir Havemeyer
R. Ragutskienė iš Kearnyigatvių, Brooklyn, N. Y. „ .
N. J.; A. Stoškus; O. Bau-.Seimo dienotvarkėje, be re įvyko' metimai7.šokiaii^““\‘“tZii^a*’iK’vflkn: 
blienė, S. Agentas iš Lin-, kitų svarbių reikalų bus'švento Vardo Draugijos! . . R,ini<rn
den N. J.; M. Sakevičiutė;!iškelta ir svarstoma tre- šv. Juozapo par. salėje.iG de k0 32 t o-vveni- 
K. Strolis; J. Demskiutė ir^io skridimo į Lietuvą rei- Dalyvavo gana daug žmo-į^_ sukaktuviu nro“a Va- 
J. Krukauskas iš Kearny,’kalas, gatvės pavadinimas nių, jaunų ir senų. Grojo karien6 r irikim; vie, 
N. J.; K. Rackienė; J. Po- “Lituanicos” vardu ir tt. Young • J v

R. Ragutskienė iš Kearnyigatvių, Brooklyn, N. Y. Pereitą šeštadienį, vaka-

Melodians Radio jam vie
šai ilgiausių metų,

HiBMt 1 u, i' uiti 1 1 - n t■ j- . • - jrnit

Skausmų Pečivoso ar SutH’uttų 
Muskulų ProJalInlnril 

rcik.Jaukit pasauly 
.paaar.vnrto 
ANCHOR

PAIN-EKPELLERIO . 
kuris suitlkU graiM ir tikrą 

pahngyinlmą

ALEKS. KARIŪNAS
Graborhis ir Balsamuotojas

Pilnai prisiruožes patarnaut: 
kuo«oriausini diena ir hakti 
visiems Oonnectiout Valstybes 

Lietuviams.
716 Stanley St. arba 

273 Cliestnut St.
Tek NEW BRITAIN 675 R.

• i
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